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cgNG Ho4 xA ngr cHU NGHIA YrEr NAM

'0"'i:-:I-I"1",---:-:-11',ou'
TP. HCM, ngdy l0 thdng 06 ndm 2020

TI{t, MOI
THAM DlI DAr HQr EONG CO o6NC THTIoNG NrtN NAM 2020

Kinh grii: ' Quf cd d6ng: ...

Eia chi:..

SO itfng kf s& hfru: ...

Mii s6 tham dq: LUT...
Sii luqmg ed phfln s& hfru: ... c6 phin

HQi tl6ng quan tri C6ng ry C6 phan OAu tu Xdy dlmg Lucmg Tdi trdn trgng kinh mcri Quf C6

d6ng t16n tham du Dai hQi tl6ng c6 ddng thulng ni6n nEm 2020 votchi ti6t nhu sau:

. Thiri gian: 14 gid 00, Thrfr ba, ngiy 30 thing 06 nlm 2020

, Dia tliGm: KS Tfln Son NhAt, 200 Hoirng VIn Thg, phudmg 9, Qufn Phf Nhufn,
TP.HCM

. ndi tugmg: CO dOng s& hfru c6 phan dugc x6c rtinh theo danh s6ch ctrOt t4i ngdy ddng lcf
cu6i ctng 1110612020

' C-huong trinh D?i hQi vi tii liQu Dpi hQi: Eugc c6ng b6 tr6n website C6hg ty tar

dia chi: http://www.luongtaigroup.com tu ngiy 1010612020. .

. Xic nhfn tham d$/ Uy quy6n tham dg/ Dai cu, t,ftng cfr thinh vi6n HQi tldng Quin tr!:
OC thu{n lgi cho c6ng t6c t6 chric DAi hQi, Quf cd ddng vui ldng x6c nh6n tham dg/ riy quydn

tham dU/h6 so dC ctl tmg cri thanh vi6n HQi <l6ng Quan tri (niSu c6) qua tliQn tho4i, fax
ho{c email, cp th6: C6ng ty CO phan OAu tu Xdy dpg Lucmg Tdi theo dia chi, 56 11S Ct
Lao, Phudrng 2, QuAn Phf NhuAn, Tp Hd Chi Minh (Phdng T6 chric - Hdnh chinh), DiQn

tho4i: 028.38421026 Fax: (02S) 38 421 O2g, Nguoi li6n hQ: Bi Nguy6n Thi Bich Quy6n,
Email: quyen.nguyen@luongtaigroup.com, 55 dien tho4i: 028.38421026 - Ext: 140 tru6c
I 5h00' ngiry 2410612020.

. Thri tgc tham dB D4i hQi: Quf c6 d6ng vui ldng c6 m{t dring gid, mang theo Thu mdi
hqp, Giay xdc nhQn tham dq Dqi hQi, CMND/CCCD ho\c h0 chi€u (bdn chinh). Trudng hgrp

duo. c tiy quydn, vui ldng mang theo Giiiy uy Eryin (bdn chinh), Thu mdi hgp, Giiiy xdc nhdn

tham dttvd CMND/CCCD hofic h0 chidu crtangudi duqc fiyqurtn (bdn chinh).

Tr6n trgng kinh moi.

TM. HQI DONG QUAN TRI

BT]I DiNH HT].NG
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Udu dry qryin ddnh cho ci5 dong cd nhdn

CQNG HoA XA Ugr CrrU NGrfrA Vryr NAM
DQc Lip 

:;:-janhPhrc

GIAY UY QUYEN
DIIDAT Her DoNG cO oOwc THIIoNG NrEN NAwI 2020

ffnh e,fri: HQI DONG QUAN TRI
crcP DAU ruxAv DING LTIoNG TAr (LUT)

BAn fiy quyin:

C6 rl6ng:

CMND/CCCD/ HO chiiSu/ SO Visa si5:............ C6p ngiy: Noi c6p:

Eia chi: EiQn tho4i:
i'

tly quydn cho:

Bdn ihr,qc ity qaydn:

TOn c6 nhed tO chric:

CMND/CCCD/HO chii5u/ SO VisalCi6y CNDKDN/ QD thenh Qp s6:

^A

Nguoi <tai diQn theo ph6p hAt (d6i voi td chrlc): ...............:.:.

Dia chi: DiQn tho4i:

Thay m{t b6n riy quy6n tham ftr Dai hQi d6ng c6 ddng thuong niqn fimz}z} cua Cdng ty c6
phan Ody tu Xdy dlmg Lucmg Ta.i, thqm gia <16ng.g6p f kitin vi bAu ct, biiSu $Uet cec v6n dA

thuQc thAm quy6n cta D4i hQi. 56 phi6u bi6u quy6t tfnh tucmg img voi sO cO phdn dai dien.

BOn riy quy6n hodn toin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luft vO sg.iy q.ry6, ndy vd cam kiSt

kh6ng c6 bdt ky su khi6u n4i nio vA sau.

tt6ng c6 d6ng thudmg ni6n ndm 2020 k6t

NSdy ..^ th(ng ... ndm 2020
BEN TIY QTIYEN
(K!,, ghi rd hp ftn)

Ghi chti:
. Ngudi dugc riy quyAn kh6ng du-o. c riy quy6n cho ngudi thri ba vd phdi trinh Chimg minh nhAn d6n/Cdn

cuoc c6ng AarVffO cni5rySO Visa ban cnintr mri di dg hgp kdm Thu moi hgp cria ngudi riy quyAn.

. M6i c6 dong chi dugc riy quy6n cho mQt ngudi, mOt lAn todn b0 s6 c6 phAn sd hiru, ngo4i tnr c6 tl6ng la t6
chic thi rluqc riy quyAn theo quy rlinh tai Di6u l5 Luflt doanh nghiQp s6 OSZOT+lqHl3 ngdy 2611112014.

^'t' " I ' ldng grli v6 tlia chi: C6ng ty c6 phAn Ddu tu Xdy {mg Luong Tdi, dia chi: 56 118 Ci' il:l;n"ffiirouqn Phi Nhufln, rp H6 chi Minh ho{c s5 fax: (028) 38 421 02e truoc 15h00' ngdy

2410612020 hoflc gii cho Ban thAm tra tu c6ch c6 dOng tru6c khi vdo phdng tham dg Dai hQi (ngdy

30106/2020).

Gi6y tiy quy6n niy sE h}t gie tri khi UuOi Oai frQi

thric.

NSdy .,. thdng ... ndm 2020
BtN DtIgc trYetrYEN

(Ky, ghi rd ho ftn, ddng ddu d6i voi tO chthc)



Mdu Gidy tty quy€n ddnh cho cd d6ng tO chrtc

CQNG HoA xA sQr cur Ncrfra vIEr NAM

DQc LflP - TrPDo - HPnh Phfc
----o0o----

GIAY 0v QuvnN
DtID4r rrQr EoNG co oONc rHrIoI{G NrtN NAM 2020

HQI DONG QUAN TRI
cr'cp oAu rtlxAv DUYG LTIONG rAr (LUr)

Co dong: ;.......'.-............-.;......'.' """"':':":"';"""""""""""
ci6y CNEKDN/QD thanh gp s6: CAp ngiy: .... Noi cdp: ..................

Nguoi ttai diQn theo ph6p lu$t ..........

Dia chi: Diqn thoAi:

^ hen cta LUT.HiQn dang s0 hiru: .............:.... """"""""' co p

Uy quydn cho:

BAn firoc fiv quvin:

TOn c6 nhed t6 chric:

CMND/CCCD/HO cfriCufSO Visa/Gi6y CNEKDN/QD thanh 10p s6:

C6p ngiy: .................. . Noi c6p:

Ngucri dai diQn theo phSp 1u0t (<t6i voi t6 chfc):

Dia chi: EiQn tho4i:

Thay m{t b6n riy quy6n tham dg DAi hQi tl6ng c6 d6ng thudrng ni6n ndm2020 cria C6ng ty c6

;h# ;il; il; ilmg ro*rg Tdi, tham gia i6ng,g6p y ti6", uAu cir vd bi6u quvtit c5e v6n dA

il;" rh6r" n"r5" cuabai rrOI. s6 phi6" Ui6o q"vcitirt tucvns img voi s6 co ph6n dai di-6n.

BCn iry q"VA" hodn todn chiu trSch nhiQm tru6c ph6p ludt ve sU ty quyen niy vd cam ktit

khOng cO b6t ki sU khii5u n4i ndo vA sau.

ci6v-riv qry6, ndy s6 trtit gia tri khi Uuoi pai hQi ttong cO d6ng thudmg ni6n ndm 2020 k}'t

thirc.

NSdy ... thdng ... ndm 2020

ntx utlgc uY QITYEN
(K!,, ghi rd hp tAn, ddng diiu diii vA t6 chilrc)

NSdy ... thdng ... ndm 2020

nflN fv QUYEN
D+r DrEN rIrEO pnAp LUar

(K!,, ghi rd hO tAn, ddng diiu)

NGI.Ifi DAI DIEN THEO TIY QTIYEN
cu.l c6 ooNc r4r LUT (n6u c6)

(K!', ghi rd h9 ftn)

Ghi chfi:
. Ngudi ilugc riy quy6n kh6ng tlugc riy quy6n cho nguoi thrl ba vd phii trinh Chung minh nhdn d0n/C6n cudc

"dog 
aardrO 

"fri6j 
s6 visa ban chinh khi ili d1r ho.p kdm Thu moi ho.p uia ngudi riy quy6n.

. MEi c6 d6ng chi duo. c riy quyAn cho mQt ngIoi, mot l6n toan bQ..6 
"Q 

nnto s0 hiru,. ngo4i trt c6 dong la t6

chric thi rluo. c riy q"va" it 
"f 

quy dinh tai pi-6, ts Lu$t doanh nghiep s6 6sl2014lQEl3 ngdy 26/ltl20l4-

. ci6y,iv quvdn vui iong giri v6,dla chi: CQrg ty co phan Ddutu-Xdy dtmg Luong tAr, dia chi: 56 118 Cir

Laq piludng z, euan-p[ri Nhu4n, Tp Hd Cti uint ho4c si5 fax (028) 38 421 029 trufic 15h00' ngdy

2410612020 hoflc gui cho Ban than tra tu c6ch c6 dOng trudc k{ri vdo phdng tham {r Dai hQi (ngdy

3010612020\.



C6NO TY

cd pHAtt

Udu uy ryyin ddnh cho nhdm cii dang

ceNc sd.q. xA ngr cn0 ucnh vryr NAM
DQc L$p - Tr;Do - H4nh Phfc

---o0o---

crAv uv quvnnv o4r DrEN NH6M cO BONc
DIIDAT Her DONG cO oONc rHrIor{c NrtN NAM 2020

ftinh e,hit HgI DONG QUAN TRI

Bin fiy quyin:

cr-cp pAu rtl xAv otlNc LTI0NG rAr (LUr)

Bdn dwgc riy
TOn c6 nhad td chrlc:.....

CMND/CCCDIHO chitiu fSO VisyCi6y CNEKDN/ QE thdnh 16p s6:
^ACdp ngdy: ............Noi c6p: .........
Ngucri tlai diQn theo ph6p luflt (<16i v<yi tO chr?c):

Dia chi: EiQn tho4i: .:...........

TQf mpt b6n riy quy6n tham dg Eai hQi tt6ng cO tl6ng thudmg niqn ndm2020 cria C6ng ty c6
ph6n DAu tu X6y dpg Lucmg Tdi, tham gia d6ng g6p y kiiSn vd bAu cri, bi6u quy6t c6c v6n dA

thuQc thAm quy6n cua E4i hQi. 56 phii5u biOu quy6t tffi tuong img voi s6 cd phdn tlai diQn.

BCn riy quyCn hoin todn chju tr6ch nhiQm trudc phSp luflt vO sU riy quy6n ndy vd cam ktit
kh6ng c6 b6t ki sU khitiu nai ndo vd sau.

Gi6y riy quyen niy sE net gia ffi khi UuOi Oai hQi d6ng c6 d6ng thucmg ni6n ndm 2020 kfit
thric.

Ngdy ... thdng ... ndm 2020
ntN otlQc uy eUYEN

(Ky, ghi rd hp t€n, ddng dtiu ai* vA fi chthc)

Ngdy .., th(ng ... ndm 2020
BEN UY QIIYEN
(K!, ghi rd hq ftn)

Ghi chrt:
. B6n dugc riy OuV6n khdng cfuo. c iy quy6n cho ngudi thri ba vd ph6i tinh Chrmg minh nhdn ddn/Cdn cudc c6ng

dan4{O ctriiSulSO Visa bin chinh khi ili dU hqp kdm Thu mdi hgp cria nguoi riy quy6n.

. N6u ben ,iy qrfo h T6 chrlc thi phii cO cnn kf cria nguoi tl4i diQn theo Ph6p luflt vd c6 d6ng d5u qia t6
chrlc.

. M5i c6 ddng chi tlu-o. c riy quydn cho mQt ngudi, mQt l6n toan bQ s6, cO phdn sd htru, ngo4i trtr c6 d6ng ld t6
chric thi iluo. c riy quydn theo quy ilinh tai Di6u 15 Lu$t doanh nghiQp s6 6Sl2Ol4lQHl3 ngdy 26tlll20l4.

I Gi6y riy quy6n vui ldng grii vd dia chi: C6ng ty c6 phdn DAu tu Xdy fimg Luong Tdi, ttlarchi: SO 1 18 Cir Lao,
Phudnrg 2, Quan Phri Nhudn, Tp HO Chi Minh ho{c s5 fax: (028) 38 421 029 tru6c 15h00' ngiry 24/0612020
hoflc grli cho Ban ttrAm tra tu c6ch cO dOng trudc khi vio phdng tharn d1r Dai hQi (ngiry 30/0612020).

sii cvrNo/ HQ chi6u/
CCCD/SO Visa/Giiy

CNDKDN/QD thnnh $p



C6NO TY

cd pHAH

slu ttJ xl:t

LUdI,IG T

cONc rY cO pnAN oAu rU
DUNG LTIoNG TAr

coNG HoA xA nor cHU NcHi^q. vrET NAM- ' ,o",al:Ii$""_-y-?_1h phlic '

crAv xAc NrtiN THAM DII
HQr DONG C6 O6NG THTIONC NrtN NAVI 2020

Kinh eiri: C6ng ty Cd phin Diu tu Xfly dqng Lutrng Tiri

l. H9 t6n c6 d6ng:

so prsu:

M5 s6 tham d1r:

Ngdy cdp: Noi c6p:

S6luqngc6ph6ns0hfru: cdphen

Dfa chi:

DiQn tho4i:

2. Dai diQn dugc iry qu$n (n6u c6):...

so prsu: Ngdy c6p: Noi c6p:

T6i/chung t6i x6c nhan dA dAng kf c6 d6ng voi Ban *rAm tra tu c6ch cO d6ng vd tr.uc tiiSp tham dy

DAi hQi <t6ng c6 d6ng thudmg ni6n ndm202A ctra COng ty c6 phan DAu tu X6y dpg Lu<rng Tdi dugc

t6 chric vdo ltc 14 gid 00, Thf ba, ngiy 30 thrlng 06 n[m 2020.

Tr6n trgng.

TP.HCM ngdy ... thdng .-. ndm 2020

co DoNG / DAr DrpN Dlrgc Uv QuvnN
(Ky, ghi rd hq t€n)

Ghi chil:

- Odi tugng tham du DHDCD TN ndm 2019: Cd il6ng c6 ftn trong danh sdch cd dAng chdt tqt ngdy I 1/06/2020

- Sd oang b! sd hiiu (DKSH):

+ O6i vOt cd nhdn trong nudc: Sii Chilmg minh nhdn ddn,.Sii Cdn cudc cdng ddn.

+ O6t vdt td ch*c trong nubc: Giiiy chilmg nhQn ddng ky doanh nghiQp,..

+ o6i vdi cd nh,6n/ t,i chuc nubc ngodi: Md sii giao dlch chilng khodn (trading code).

- Trudng hqp duqc ,ry qrrydn, nguai iluqc uy qttyin vui ldng cung clip Giqy uy qttydn theo mdu cila Cbng ty hortc

Giqy tty Suyen hqp lQ cho C6ng ty theo qry cllnh.

- Cd itAngDqi diQn ihrgc ,fiy quyin vui lbng mang theo Gidy xde nhQn tham dg ndy vd nQp chp Ban thdm fia nr
cdch cd it6ng trwtc hhi vdo phbng hgp.



ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia \[Er NAM
Ddc LAp - Tu Do - Hanh Phfc

ngdy ... thdng ... ndm 2020

PHIEU GOP f
DAr HQr DONG CO D6NG THTIoNG NrtN NAM 2020

TY CO PHAN DAU TUXAV DT]'NG LTiONG TAI

Tdi/chring t6i t6n ld:

S0 htu/ ttAi diQn s& hfru:. .... . cO phdn cria Cdng ty CO phan OAu tu Xdy

dr,mg Lucrng Tdi (LUT).

T6i/chring t6i c6 kii5n nghi v0 chuong trinh E4i hQi t16ng cO d6ng thudng ni6n ndm 2020

cira C6ng ty c6 phdn DAu tu XAy dpg Lucmg Tei GUT) nhu sau:

CONG TY

cd puAtl

C6 a6nglnh6m cO tl6ng

(K!,, ghi rd hp ftn, d6ng diiu diii vot t6 ch*c)

Lnu y: Qu!, cd ddng c6 thii tham khdo cdc tdi ti€u Dqi h\i ding c6 d6ng thudng niAn ndm 2020 ctia C6ng ty c6

phdn Ddu tu Xdy dtrng Luong fdi &UT) tqi dia chi website: www.luongtaigroup.com
Cd dAng ho(c nh6m 

"6 
dAng ndm gifr ffAn 5%o tAng tA c6 phdn ph| th6ng trong thdi hqn liAn fttc it nhiit 6 thdng

cd kidn nghi vi chwrng trinh Dqi hQi ddng lE nQi dung theo mdu vd gui vi COng ty c6 phdn Diu tu Xay dlrng
Luctng Tdi rrudc 15 gid ngdy 24/06/2020.



CHTIONG TRiNH HQP
DAr HQr EONG CO BOXC ilrtIoNC NrtN NAm 2020

cONc rv cO pHAN DAU rUxAv nuNc r-UoNc rAr
r*Xe

Thli gian

ds ki6n
NQi dung chuong trinh

13h00 - 14h00 D6rr titip vd x6c nh$n tu cSch cO d6ng tham dg

14h00 - l4hl0 Tuy6n UO ty do vd gi6i thiQu dai bi6u

14h10 - 14hls 86o c6o Ktit qui thAm tra tu crlch c6 d6ng

14h15 - t4h20 Thdng qua Thti lQ ldm viQc vi bi6u quytit tai Eai hQi

14h20 - 14h30 Thdng qua danh s5ch Cht tga dodn, Thu hj dodn vd Ban ki6m phitiu

14h30 - 14h35 Th6ng qua Chucrng trinh Dai hQi

t4h35 - t4h40 B6o c6o Ktlt qui ho4t dQng sin xu6t kinh doanh n[m 2019 vd K.5 ho4ch phdt tri6n
ndm2020

14h40 - 14h45 86o c6o hopt dQng cria HQi rl6ng quin tri ndm20l9 vd kti ho4ch ndm2020

t4h4s - 14h50
86o c6o ho4t dQng cria Ban ki6m so6t ndm 2019 vd phuong hucmg hopt dQng n[m
2020

14h50 - 14h55 Td trinh lga chgn Cdng ty ki€m to6n cho ndm tii chinh 2020

14h55 - 15h10 Td trinh sria ddi Di6u l€ C6ng ty

15h10 - 15h20 Td trinh mi6n nhiQm, bAu bO sung chric danh Thdnh vi6n HEQT

rsh20 - 1sh30 Td trinh c6c nQi dung cAn bi6u quyrit tai Dai hQi

1sh30 - 15h40 Th0ng qua Quy ctriS AC cri, img crl bd sung Thdnh vi6n HDQT

15h40 - 15h50 Th6ng qua Danh s6ch img cri vi6n Thanh vi6n HEQT

1shs0 - 16h00 Th6ng qua Thd le bau cri Thinh vi€n HDQT

16h00 - 16h0s Ti6n hdnh b6u cri

16h05 - 16h10 Th6o luQn vd d6ng g6p y kii5n

t6h20 - 16h3s Bi6u quytit vi nghi gi6i lao

16h35 - 17h05 C6ng UO t<6t qui ki6m phi6u vd k6t qui bAu cri Thdnh vi€n FDQT

17h0s - 17h15 Th6ng qua Bi6n bin, Nghi quy6t Dai hQi tlOng c6 d6ng thucrng ni€n2020

17h1s -17h20 Tuy6n UO UiS m4c E4i hQi

TM. HQI BONC QUAN TRI



crY co puAx pAu rtlxAv DUNG

rdoilc rfil
---o0o---

4.1

4.2

cqNG EOA xA Hgr CHo NGHIA vrET NAM
EQc lfp - Tg do - HAnh phric

---o0o---

Tp. HO Chi Minh, ngdy t4 thdng 04 ndm 2020

1.

2.

J.

4.

IHE LE LAM VITC VA BIEU QUYET
TAr DAr HQr OoNC C6 OoNG THum',{G NrtN NAM 2A20
coub Trr co pHAN oAu rUxAy D[tlvc LTIoNG TAr

OC Opi hQi tl6ng c6 d6.rg thuong niOn ndm 2020 cir- C6ng ty Cd phan OAu tu Xdy dpg
Luong. Tai dugc ti6n hanh trong kh6ng khf trang trgrg, hqp l0 vd thdnh c6ng t5t dep, kinh de nghi
Quf c6 ddng tham dy thpc hi6n nghiCm tfic cdc quy6n hqn vd nghia vp ctra minh ducri tIf,y:

tat ca c6 d6ng so hu.u c6 phdn cria C6ng ty C6 phan OAu tu XAy drmg l,uong-Tdi theo danh
s6ch c6 d6ng ch6t diin ngiy 1110612020 du-o. c quydn tham dU Dai hQi d6ng cO d6rrg thudng
ni6n ndm 2020.

C6 dOng ho{c d4i diQn cd d6ng dd lim thri tqc ddng kf tham dg Dpi hQi tl6ng cd d6ng thucmg
ni6n ndm 2020 dvgc quy6n tham gia ph6t bi6u f kitin, bi6u quy6t tai Dai hQi.

CuQc hep Dai hQi tl6ng cO d6ng do Chir tga doin <ti6u khitin. CO dOng tham gia Eai hQi phdi
tuantht theo sg didu khi6n cfia Chri tga doin nhim t4o di6u kiQn cho Dai hQi diSn ra mQt ctich
thufn loi, nhanh ch6ng vd hqp lQ.

Khi tii5n trqnn a3nS kf.tham dU <lai hQi, C6ng ty cdp cho timg cO d6ng ho4c tl4i diQn duo. c uy
quyen Phi6u bi6u quytit vi Th6 bi6u quy6t, tr6n d6 ghi md sO tham dg, t6n cria cd rl6ng vi sd
phii5u bi6u quy6t ctra cd ddng d6.

PhiAu biAu qttyAt:

OOi voi c6c nQi dung: Th6ng qua nhan sg Chir tga doin, Thu kf doin, Ban kiiSm phitiu; ThC lO. , .aldm viQc vi bi6u quydt t4i D4i hdi; Chucmg trinh lim vi6c cria D+i hQi; Td trinh thdng qua
viQc mi6n nhiem Thenh vi6n HQi d6ng Quan tri nhiQm ky (2019 - 2024) vd biu cir b6 sung
Thanh vi6n HEQT nhiQm ky (2020 - 2024); Quy chti d0 cril img cir Thanh vi6n HDQT; fhe le
bdu cri Thanh vi6n HDQT; Bi6n bin, Nghi quy6t Eai hQi vi mQt s6 v6n dO ph6t sinh ngay t4i
Eai hQi.

CO dOng biOu quyiSt bing c6ch gio Phi6u bi6u quyiSt theo sg di6u khi€n cria Chri tqa doan dC
6y f kii5n biOu quy6t: D6ng f ho{c Khdng tl6ng f hoflc Khdng c6 f kitin.

^, 
, a.: ,..tne oteu quyet: ,

CO dOng bi6u quytit b6ng ThA bi6u quyiSt AOi vcvi c6c nQi durg chfnh cta E4i hQi (tru c6c vdn
AC Aa dugc bi6u quy6t bing Phitiu bi6u quytSt n6u tr6n) blng cfch danh d6u ch6o ho{c tich (X
hodc /) vdop Ddng y hoflc Kh6ng tt6ng f ho{c Kh6ng c6 ! kiiSn cua timg nQi dung dugc n6u
trong Thd bi6u quy6t.

Th6 biOu quy6t kh6ng hqp lQ le the bi6u quy€t kh6ng do C6ng ty phSt hanh; ghi th6m nQi
d*g, thdng tin, h.i hiQu kh6c..'. khi kh6ng tlugc Chri t9a y6;r cAu; th6 bi6u quyOt bf g4ch x6a,
sria chfi4 r6ch, kh6ng cdn nguy6n vgn. Th6 bi6u quytit thi6u cht kf ctra cO AOngl nguoi d4i
diQn ttugc ty quyAn.Th6 bi6u quy6t kh6ng tfre nien 16 ring f kii5n cria cd d6ng, kh6ng tlanh
dau y kitin ndo hodc drffi dAu tu 2 y t<t}ntrd l6n OOi vrvi nQi dung can t6y f kien bi6u quyiSt

nio thi pnan Uieu quy6t AOi voi nQi dung tt6 li kh6ng hqp 10.

Trong mQt Th6 bi6u quy6t, c6c nQi dung c6n l6y f kiiin ttugc bi6u quyOt dQc lap vcri nhau. Su
kh6ng hqp lQ cira phdn bi6u quy6t nQi dung niy sE kh6ng anh hu0ng dtSn tinh hqp lQ cria cilc
nQi dung kh6c.
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Trudrng hqp cO d6ng bi6u quytit nh&n ho{c th6 bi6u quyt5t kh6ng cdn nguy6n ve.n, n6u chua
b6 phitiu, c6 d6ng c6.th6 li6n hQ vfi Ban t6 chric di5 duo. c c6'p lai Th6 bi6u quy6t m6i vi ph6i
nQp lai Th6 bi6u quy€t cfi.

- Trucrng hg,p c6 d6ng dE <ldng kf tham dg Dai hQi nh.mg vi lf do elpn trgng kh6ng th6 c6 m[t
d6n het chucmg trinh Dai hSi, cd ddng d6 phai grd lai ThO bi6u quyi5t dA biiSu quy6t cac v6n dA

can 6y f kien cho Ban tO chric Fo6" khi ra vp. N6u c6 d6ng nio kh6ng g;ri tai Th6 bi€u quy6t
cho Ban t6 chric, Ban kiism phitiu xem nhu cO d6ng t16 kh6ng b6 phit5u AOi vOi cac vdntle cen
.^ ,..i
lay y Klen.

4.3

Thoi glan b9 phirSu dug,c tfnh tir khi Chri tga ho{c Trucmg ban ki6m phiOu th6ng b6o bit ttAu

b6 phiiSu cho diSn khi kh6ng cdn c6 it6ng/ dai diQn cO d6ng nio b6 phi6u vdo thirng phi6u.

Phiiiu bdu cir thdnhviAn H\i ddns qudn tri

Phin 1: fne frien t6n cd d6ng, ME s6 tham dp, Tdng s6 cd phan sd hti'u ho[c dai di6n s& htu,
-;. 

R t.^,llong so prueu Dau.

Ph6n 2: Danh s6ch img cir vi€n HDQT.

Ph6n 3: MQt sO luu f quan trqng.

PhAn 4: Kf t6n.

ViQc bAu cri b6 sung Thanh vi6n HQi il6ng quan tri dugc thlrc hiQn theo phucmg thric bAu d6n
phi6u, quy dinh cu th6 tpi ThC lQ b6u cri thanh vi6n HQi d6ng quan tri C6ng ty C6 ph6n EAu tu
X6v drmo T.rrrrno TAi
--*J '?-'O - "--O - -"

Ban ki,5m phie.u c6 trdch nhiQm lfp Bi6n ban thdng ke pO qtti6y D6ng ;i,. Kh6ng D6ng 1i,
Kh6ng c6 f ki6n cria D4i hQi rl6ng cO tl6ng d6i vrvi ttng v6n dC bi€u quy6t tt6 b6o c6o Chri tga
doan. Chri tqa sE c6ng UO tiit qua ki6m phiiiu tung vlin dd sau ktri titin hanh bi6u quy.it.

C6 dOng dl5n dU hgp muQn c6 quy6n d6ng ky ngay vi sau d6 c6 quyAn tham giavd bi€u quy6t
c6c nQi dung tii5p theo t4i ttai hQi. Chtr tga k*r6ng c6triphnhiQm drmg DAi hQi d6 cho c6 dOng

d6n muQn ttEng kf vi hiQu l1rc cti4.c6c tlqt bieu quy6t dE tiiSn hanh tru6c khi c6 d6ng dtin
muQn tham dU kh6ng bi enh hu6mg.

auy.et tlinh cua Dqi hQi ddng cO d6ngduo. c 96rg qua khi c6 t5i thi6u 5l% t6ng s6 phii5u bi6u
quytit ctatAt ci c6 tt6ng c6 quy6n bi6u quy6t c,o m6t trpc f6p ho{c th6ng qua d4i diQn duo. c
ty quy6n c6 m{t tai Eei hQi tt6ng cO d6ng ch6p thuqn. pOi voi c6c quyiSt dinh cua Dai hQi
ddng c6 d6ng 1i6n quan <Itin viQc sria OOi va bd sung Di6u lQ, lo4i c6 phil5u vi sd lugng cd
phitiu dugc chdo br{n, viQc t6 chric 14i hay giai th6 doanh nghiQp, giao dlch mua, b6n tii san
COng ty hoflc c6c chi nhdnh thpc hiQn c6 giitfi t'r 35% tr& l6n t6ng gi6 d tai sin cta Cdng ty
tfnh theo B6o c6o tai chfnh kI ge" nh6t ttuo. c ki€m tofn ducr. c th6ng qua khi c6 ti 65Yo trd l6n
t6ng s5 phi6* bAu c6c c6 ddng c6 quyAn bi6u quyft c6 mit tr.uc tii5p ho{c th6ng qua d4i diQn

dugc riy quy6n c6 mflt t4i cuQc hqp Dfl hQi tl6ng cO ddng.

NQi dung cuQc hgp DAi hQi tl6ng cO d6ng duo. c Thu lcf ttoan ghi ch6p iIAy dri vio Bi6n ban
EAi hQi vd th6ng qua Epi hQi tru6c khi bi5 m+c.

Th6 le lim viQc vd bi6u quy0t ndy dugc dgc tru6c Dai hQi d6ng c6 ddng vi 6y f kiiSn bieu
quyi5t cta c6c cO d6ng. Ntiu du-o. c Dai hOi d6ng c6 <I6ng thdng qua voi tir le fi 51% t6ng s6
ptri6u bi6u quyi5t cria t6t ci c6 tl6ng dU hqp tr6 l6n, The le ndy sE c6 hiQu lgc thi hanh bit buQc
d6i vrvi tdtcirc6c cO tt6ng.

5.

7.

9.

10.

ra
s/
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crY co puAN DAU rUxAv DUIrtc

Ldol{c 16l
cgNG HoA xA ngI cHU Ncnia wpr NAM

DQc l$p - Tg do -- H4nh phtric

TP. HO Chi Minh, ngay A thang 4 ndm2020

sAo cAo
xrr QUA Hoar DQNG SAN XUAI Krr\H DOAITH NAM 201e VA

rB uoacn Krr\H DoAlur NAM 2020

TRiF{H nAr rior uOnvc cO oONG THtIoNc NrfiN NAM 20zo

Kinh gfri: Dgi hQi ddng cO a6ng

Ban T6ng Gi6m itOc (Ban TGE) b6o cfuo Quf cO d6ng ve tinh hinh thgc hipn
nhiQm vp n6m 2Ot9 vd kti h4ch ho4t dQng kinh doanh ndm2020 nhu sau:

1. Dinh gi6 k5t quf, ho4t tlQog sin xu6t kinh doanh

Dcrn vi tfnh:

stt Chi ti6u
K5 hoSch

2019
Thqc

hi0n 2019
"hTH:20l9l

KH2019
Thgc

hi6n 2018

ohTIJzOtgt

TH2018

I Doanh thu thu6n 400,000 247,908 62.0% 405.077 6t.2%

2 Lcvi nhu6n sau thu6 1.800 45 25% 762 s.9%
a
J Thu nhdp tr6n c6 phdn 121 J 2.50 51 s.9%

Nhitng thufn lqi ti5n bQ vn kh6 khin trong ho4t dQng nim 2019:

Trong ndm 2019, cln ct chi ti6u kiS ho4ch sin xu6t kinh doanh dd dugc Dai hQi tl6ng co
ddng thulng ni6n thdng qua, Ban Tdng gi6m el6c da tiiSn hdnh tritin khai thUc hi-6n muc ti€u
phucrng hucmg hoqt dQng dA dinh. Mac dt tinh hinh ktit qui ho4t tlQng sin xu6t kinh doanh
trong ndm 2019 khdng d4t nhu kj,vqng n6u ra tai Nghi quyiSt Hdi el6ng c6 d6ng, cp th0 doanh
thu thpc hi6n chi dat 247 ty (dat khoang 62 %doanh thu k6 ho4ch).

* Host dQng xfiy lip:
Do 6nh hucmg tu chfnh s6ch Nhd nu6c vC quan ly dAu tu vi ho4t dQng cria c6c dg 5n

trgng tli6m BOT c6 li6n quan d6n c6c cdng trinh md COng ty thgc hiQn cflng nhu dang xric
ti6n thuc hi6n. Doanh thu tu hopt dQng thi c6ng bi gi6m sft manh, c6c c6ng hinh dang thgc
hiQn iltin giai do4n hodn thiQn ttrOi luqng thgc hiQn it, chri yl5u ld cdng t6c nghiQm thu quytit
toi[n, cilc c6ng trinh mdi tri6n khai chfm ho{c dimg do cric ly do kh6ch quan tu phfa Chri dAu
.tl(tu vC ngu6n vdn vd c6c chinh s5ch tdi chinh.

- C6c dU 6n cria COng ty ddn dugc cO tlgng ti6p tpc tflp trung vdo c6c c6ng trinh c6 gi5 tri
16n, thli gian thi c6ng nhanh, ngudn vOn t6t dC COng ty c6 thC tflp trung tOt ntr6t c6c ngu6n

hrc hiQn c6 tt6 quin ly thi c6ng vd ph6t huy t6t hiQu qui dg 6n.

- Erinh eill1i hiQu qu6 cria m6y m6c trang thi6t bi thi cdng t4i, thuc hiQn thanh lf nhirng
thi6t bi kh6ng cdn mang lai hiQu qu6 nh6qr gi6m bcrt cdc chi phi v6 bao tri b6o quern, luu btin
bai.
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- Linh ho4t trong co chtl giao kho6n, co cilu hi b0 m6y nhdn sp theo huong tinh gi6n, n6ng
cao vai trd trdch nhiQm cira Ban rli6u hdnh c6c dU 6n nh6m t4o sg chri itQng trdchnhi€m trong
tri6n khai.

- Tinh ggn trd h6a ttQi ngfl v6i trinh dO chuy6n mdn d6p img du-o. c y6u cAu cria cdng viQc vd
sg ph6t tri6n cria c6ng ty

* Hogt dQng tIAu tu:

Theo c6c ddnh gi6 cin Chinh phri vC nhu cdu ndng lugng ngdy cing c5p bfuch, nlmbit
c6c chfnh s6ch khuy6n khich ph6t tri6n nlng luqng tdi tqo cria Chinh phri vd tQn dung c6c
ngu6n lpc, c6c lqi th6 hipn c6, COng ty dd thgc hiQn dAu tu vdo Cdng ry bd phan Ndng luqrrg
tdi tAo Luong Tdi 375 t! tl6ng chitim 25o/o vdn eti6u le vdi DU r{n Cpm nhd m6y diQn ndng
luqng m{t trdi vdi c6ng su6t len fii700 MWp t1iDflkl-ik.
- Vigc d1r 6n ndy dua vio trirSn khai, ngodi nhtng hiQu qui dem lpi tir viQc khai th6c diQn
cdn t4o ra mQt gi6 tr! vC t<trOi fuqng thi c6ng l6n mang l4i cho Cdng ty.

- TiCp tUc thric dhy cdc &p funtlAu tu dd dang.

1. Tinh hinh tii chinh:

a) Tinh hinh tai sin :

Don vi tinh:

Chi ti6u Nim 2019 NIm 2018 Ting/giim

TOng tdi sin 1,006.07 730.15 37.8%

Tdi sin ngin h4n ss4.9t 625.33 -11.3%

Tdi s6n ddi h4n 451.16 104.82 330.4%

- D6n cu6i nem 2OLg,T6ng gi6 tri tAi'"san d4t 1,006 tj'd6ng, tdng276 tj, d6ng tucrng ducmg
37.8% so v6i ndm 2018.

- Ty trgng tdi san ngin fun chitim 55o/o gihm llYo so vdi n5m 2018 do thu hdi c6c khoan
img trudc vd phii thu kh6c.

Tj' trqng tdi s6n ddi h4n chi6m 45Yo do dAu tu vdo C6ng ty CO phAn NIng lugng tiri t1o
Lucrng Tdi375 tsr.

b) Tinh hinh nq phii tri
Ecrn vi tfnh: fj'ddng

Chi ti0u 2019 2018 TIng/giim
T6ng ngu6n v6n 1,006.07 730.|s 37.8%

Ng ph6i tr6 822.8 s46.91 s0.4%

Ng ngin h4n 820.7t s44.0s 5A.9Yo

Nq ddi han 2.08 2.86 -27.3%

V6n chri sd hiru 183.28 t83.23 0.03%

D6n 3111212019, tdng ng phii trh cliru Cdng ty lil 822 tf chi6m 82% t6ng ngu6n v6n.
Trong d6, Ng vay nghn han ld 165 t!, tdng 147 ty el6ng so v6i cu6i nAm 2-018. Ti lC nq tucrng
d6i cao, do Cdng ty dang chuytin dfch co c6u dAu tu vd chua c6 sg c6n OOi pnt hqp ve ngudn
v5n, viQc thu h6i cdng no c5c c6ng trinh d5 quy6t to6n chdm tr6 b&i c5c y6u tO khacn quan: tu



co ch.3 quin llf n[ng l1rc tdi chfnh cria Chri dAu m, bQ phQn chuy6n tr6ch trong cdng t6c thanh
quyt5t toiln chua hiQu qu6. C6ng ty kh6ng ph6t sinh ng *6u phhitrilvd mgi khoan vayl nq phii
tr6 dang trong dm ki6m so5t.

2. Cdng tic tli6u hirnh ho4t tlQng doanh nghifp:

3.1 Cdng tic quin $:
Titip Uc duy tri phucrng thric quin V bang cdch phdn elinh rO tr6ch nhi$m tung b0 phAn,

phdng ban, trr{nh chdng ch6o vC chttc n[ng, nhiQm vU ve quy6n h4n.

Phdn c6p, plfdn quyAn Cflng nhu giao tr6ch nhiQm cao hon ntia cho c6c tru&ng b0 phfln de

n6ng cao tinh itri O.6ng vd linlr-ho4t trong quin ly,tdngcudrng lcf luft lao dQng ndng cao kitin
thirc, ki ndng, tr6ch nhi6m lao dQng vd hiQu qui c6ng viQc cria CBCNV.

Duy tri vd cii tii5n hQ th6ng quin ly chdt lugng theo ti6u chu6n ISO 9001 :2A15 trong t6t
ch cdc khdu san xu6t, kinh doanh vd thpc hiQn c6c biQn ph6p quan ly chc ho4t dQng cria Cdng
ty.

Ludn lu6n duy tri viQc xiy dpg vi cfing ciS lUc tugng nh6n sg, co ch6 ho4t dQng, quy
trinh, chinh s6ch chu6n chuy€n nghiQp... s8n sdng cho giai dopn ph6t triiSn mdi.

TEng cudmg hon nta c6ng t6c quin ly vd kiiSm so6t nQi bQ theo dring quy trinh, quy chti

cOng ty dd ban hanh.

3.2 C6ng tic phit tri6n sin xudt kinh doanh:

TiiSp tuc m& rQng hqp t6c, li6n doanh voi c6c doanh nghiQp cirng ngdnh ngh6, itdc biQt h:
ciic Doanh nghiQp nu6c ngodi Ot5 titipthu khoa hgc quan lf, cdng nghe thi c6ng, phong c6chB,EQ
ldm viQc, tu duy moi trong quin tri, diAu hanh doanh nghi-Cp. qNo IY-

Cdng ty day mqllh tim kiiSm tii5p cfn crlc dg 6n theo cdc nguOn v6n deu tu phdt tritin, ,Ap;iil..il'll
trung vdo c6c dU 6n treng tti6m gria ghinh phri, c6c dia phucrng. C6c 

"bo*g 
trinh cdp Uactr3[X[ fir

cta quiic gia nhu chuong trinh vC ch6ng h4n m{n, chucrng trinh ndng cdp c6c dO thi khu v.uc. -1

mi6ntrung..... 
e a 

@
Tung bu6c diu.tu g6"g 

-"ghQ, 
ti6n phong fmg dqng c6c c6ng nghQ m6i trong thi cdng, b6o

du6ng, n6ng cdp k6t c6u ha tdng giao th6ng cho c6c dO thi, c6ng nghQ moi trong thi c6ng c6c

l6p k€t c0u 6o ducmg, mflt duong.

Hgrp t6c trong linh v.uc giao thdng dO thi, ch0ng ng$p, m6i trudmg.

3.3 C6ng tic ngudn nhffn h;c:

Vdi phucrng ch6m dAu tu cho con nguli ld ytlu tO quybt dinh thdnh c6ng, C0ng ty tiiSp tr;c
c6 citc gi6i ph6p el0ng bO d6 ndng cao vai trd tr6ch nhiQm cria timg crln b0 c6ng nh6n vi6n.
Th6ng qua c6c hoqt dQng thi.dua, s6ng tgo, c6c buOi giao luu sinh hoat dC t4o diAu kiQn xAy
d1mg van h6a Cdng ty, gir-ktit ngudri lao dQng vd thric dAy tinh thdn hqrp t6c cing sring t4o vi
ph6t tri6n.

B6n c4nh d6, tflp trung vdo c6ng t6c quin l), nhan s1r, xdy.dlmg c5c quy trinh chudn cho
c6ng t6c tuy6n dprg, quan $ vd dio tao nh6n sg. Ngay tu {au niry, c6c b0 phan phii xdy
dUng k6 ho4ch vd nnan sg vd phuong hudng dio t4o ph6t tri6n ngu6n c-ho ttrng bO phfln gui
uC AE phdng nhdn sg t6ng hqp vd trinh th6ng qua chuong trinh ph6t tritin dio tpo todn c6ng

ry. Ti6p theo, trong qu6 trinh triiSn khai thuc hiQn se li6n tuc cflp nhAt, ghi nhfln <IQ xdy dUng

"ti tii5f c6c kti troacn Aao t4o cho tung b0 phfln, yfln hdnh c6c chucmg trinh cp th€ x0y flmg
ngu6n nhdn lpc chi6n lugc cho hopt dQng ph6t tri6n cria cdng ty.

Cdng ty cfrng quan tdm chdm lo cho nguoi lao dQng, dim b6o tIAy dri c6c ch6 dQ luong,
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thuong Oe eam b6o ngudi lao dQng y6n tdm c6ng t6c. Edng thdi, x6y dUng co chi5 giao nhiQm
vp cho c6c trucmg bQ phfln ph6t hipn vi thric dhy c6c nhan sg c6 th6i dO lim viQc tich cpc,
hiQu qu6 O6 tip thoi tlQng vi6n vd c6 chc ctri5 eO thuong, rtQng vi6n tucmg xr?ng vdi qu6 trinh
c6ng hi6n cfia ngucri lao dQng.

Cdng ty cffng tfp trung nhi6u vio chffi s6ch phric lgi, di6u chinh qui chti tri lucmg,
thucrng theo huong thu.nhflp cfia nguli lao dQng gEn ti6n vdi hi6u qui sin xu6t kinh doanh,
tr6n nguydn tic cdng bdng, thgc hiQn nghidm tric quy chri dhn chri co sfl thoi u6c lao dQng
t$p thd, nQi quy lao rIQ4g trong C6ng ty. Thpc hiQn viQc kiren thudrng nhim t6n vinh nhirng cri
nhdn c6 nhi6u cdiig hi6n, cainkiSt lam viQc l6u ddi vd ln nhikrg C6n bQ quhnl!, ti6m nangiria
Cdng ty, dugc chri trgng ddo t4o ph6t tri6n d,5 xem x6t vio vi tri quan ty chri chdt cria COng
ty.

fhOi hcr-p voi doan th6 vi chinh quyCn co s&, cdng dodn ph6t it0ne phong trdo thi dua
trong c6c bQ phfln sdn xu6t vdJoan Cdng ty. Qua c6c phong trdo thi dua c6 so ki5t, t6ng ktit dC

tlQng vi6n, khen thudrng kip thli cdc dcrn v! crfl nh6n xu6t sic. Ngodi ra c6ng ty thuong c6c
ngdy 16 l6n 3O/4, l/5,219 vd dip cu5i nam (luong thring 13; thuong theo danh hiQu thi dua;
thucrng hodn thdnh vuqt mric kiS hogch,...). BOn canh d6 cdn c6 c6c chti dO dai ngQ kh6c nhu:
nghim6t, du [!ch, kh6m chfra bQnh,...

Titip tgc ndng cao thu nhQp cho nguli lao dQng tucrng xring v6i hiQu qui s6n xuSt kinh
doanh. Thu nhdp ph6i dAm b6o neudi lao ddns vd eia dinh ho v€n t6m c6ne t5c vi su nehiCo
ph6t tri6n chung, thu hrit dugc nh6n tdi, ddnh gi6 cOng bing, khuyt5n khich c6 nhdn c6 nlng
lgc chuyCn m6n, tinh thAn trbchnhiQm, chri dQng, s6ng t4o trong c6ng viQc.

3.4 Cdng trflc Tiri chfnh k6 todn:

Ti6p tpc duy tri c5c m6i quan hQ t6t vdi c6c i16i tiic chiiSn [ugc, cric NgAn hdng vi c6ng
ty cho thu€ tdi chinh, Tflp dodn Tii chffi, Quf dAu tu... OC nfrAn ngu6n v6n, dim b6o tI6p
; , x ). 'r 'l
img nhu cdu ngudn vdn phUc vr; d6u tu cho c6c dg 6n crta COng ty.

Xdy dlmg cdc biQn phrip quan ly t6t vi srl dpng hiQu qui ngudn v6n trong qu6 trinh iIAu
tu, thuc hi$n c6c dU 6n.

Tham gia g6p v6n mQt c6ch hiQu qui vio c6c c6ng ty li€n doanh - li6n kiSt cO ho4t dQng
h5 trq cho c6c dinh huong chinh cria LUTACO de tEng hiQu qu6 dAu ff vd quay vdng vi5n. C6
c6c budc di thfch hqrp d6 ndng cao hiQu qui c6ng tric thu hritv6n etAu tu tir thi trudng chimg
kho6n d6 ndng v6n tli6u lQ, md rQng qui mO ho4t tlQng kinh doanh.

3.5 Cdng t6c quin $ ch6t lrgng vi tri thuft thi cdng, a4 toirn vQ sinh lao tlQng:

COng ty tung budc 6p dpng quan ly chdt lugng thi c6ng, vQ sinh mdi trudrng vi an todn
lao dQng theo ti6u chudn qu6c tt5, titSn hanh ddng ky chimg chi nhd thAu qu6c gia vn 6p ftrng
bO ti6u chuAn quan ly ch6t lugng ISO 9001 Oe Oam b6o dri diAu kiQn vd n6ng lgi tham gia c6c
dU rin thAu qu6c ti5 vdi y6u c6u cao vd ki thuft vd chSt lugng.

Ap dpng hQ th6ng h6a c6c qu;r trinh quan ly, img dpng hQ thOng quin $ ti€n tiiSn etC ndng
cao cdng t6c quin ly vd eli6u ph6i c6'c dg 6nx6ry {mg, tmg dUng c6ng nghe th6ng tin trong
cdng t6c cung rlmg v$t tu, theo d6i vd quin ly ky thuflt thi c6ng, nghiQm thu thanh torin. Cp th0
d? ap dUng c6ng nghQ mcri trong qu6n l1i nhu hQ th6ng BIM trong quan $ bhnv6 thi c6ng vd
UO tri cdng trucmg, he th6ng ERP trong c6ng t6c quin ly cdc quy trinh nghiQp vr; quin ly dU
afl.

C0ng ty ddthanh $p HQi el6ng b6o hQ lao dQng O6 tO chric thsc hiQn h0 th6ng b6o hO lao
dQng, ban hanh vi gi6m s6t thgc hiQn nQi quy vC an todn lao dQng, vQ sinh mdi trudmg cho
todn bQ cdc dg 6n dang thi cdng cria cdng ty, tO chr?c tQp hu6n vd c6p chimg chi ATLE cho
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ngudi lao dQng, c6p phatkip thdi circ trangbi b6o hQ lao elQng cho c6ng nhdn sin xudt, thdnh
14p dodn ki6m tra vd thulng xuy6n ki6m tra t4i c6ng trinh. D6m b6o c6ng t6c thi c6ng tuyQt
an todn lao dQng, vQ sinh vd dim b6o m6i trudmg.

3. K6 ho4ch ph{t tri6n trong tuonrg lai:

Chi ti0u NIm 2020
Doanh thu thudn 200 tit ddne
Loi nhu6n sau thu6 500 triOu d6ng
EPS - Lqi nhuOn tr6n I c6 phAn 34 ddns,/c6 phdn

Chi ti6t doanh thu theo k6 hoach nilm20202

STT TOn c6ng trinh K6 hoach
(ffi tl6ne)

Tf trgng
(%l Ghi chri

I Ho4t tlQng thi c6ng xffy lIp 100 50o/o

1
Cdng trinh ph5t tri6n giao thdng d6 thi Hai
Phdng, G6i th6u CW3A

15

2 Dr,r 5n duong cao t6c Dd Ning - Quing NgAi 26

aJ Dudng ven biiin Hii Phong - Th6i Binh 42

4 Thi cdng CAu vd duong d6n cAu Ddng Xdp 17

il Kinh doanh VLXD 100 50"/" \

III Ho4t tlQng tlffu tu NG

't\
*1

IV Kinh doanh khic '!-fl
c0ng 200

TrAn trgng ./.

TONG GIAM DOC\/
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crY co pnAN DAU rtl xAv DlINc
ldona rmr

ceNG HoA xA ngI cnO Ncni,q. vIF.T NAM
EOc l4p - Tg do - Hanh phfic

fp. gA Chf Minh, ngdy 14 thdng 04 ndm 2020

sAo cAo no4r E9IIG cuA HQr D.oNG QpAN rm
rnixn EAr rror udNc cO o6NG TI{tIof{c lrrtN NAM 2020

tatt,' vA rf noAcu DINH HrIotrIG NAM 2o2o

t

Kinh gfri: Dpi hQi tl6ng c6 d6ng

HQi rl6ng Quin t4 (HDQT) b6o c6o Quy cO dOng vC tint hinh thUc hiQn nhiQm vp nim
2019 vi tlinh huong hopt etQng chfnh ndm2020 nhu sau:

1. K5t qufl hogt tlQng crta C6ng ty n5m 2019:

Trong ndm 2019, mei ho4t dQng cria COng ty lu6n dim b6o tuan thli dring quy dlnh oia
phrflp luflt vd Di6u l0 hoat tlQng cta Cdng ty.

2. Ho4t tlQng gi6m s6t cria HDQT Aiii vtfi Ban T6ng Gi6m tISc

Trong ndm20l9, HOi ttdng quan tri dA ludn song hAnh ctng v6i Ban T6ng Gi6m d6c
trong tung hoat etQng vd dua ru c6c chi dao kip thdi li6n quan di5n ho4t dQng sfin xu6t cria

c6n[ty. C6c hoat S"g cria Ban fOlS Gi6m d6c-tu6n thtl <tung q]y dlnh cria lu0t ph4p, itiAu l€
cO-nE tf, Ngtti quyi5t Aai nOi ddng cadOng vd Nghi quytlt hQi d6ng quqn tri. Ban TOng Gi6m
d0c tta tld ia cat Lien pht[p vd chucrng trinh nhim gifr viing sg ph6t tri6n b6n vfrng cria COng

ty.

Cr[c cuQc hgp c&a IIDQT

Trong ndm20l9 c6c Thanh vi6n HDQT dd tham gia cdc cuQc hgp vA ky ban hanh c6c

Nghi quyiSt/quytit tinh nhu sau:

- SO lugng ThAnh vi€n tham dU'h-op HDQT:

DVT:

stt Chi tiOu
K5 hopch

2019
Thgc hiQn
(rH) 201e

o/"TH20L9l

KH2019
Thgc hiQn
(rH) 2018

oATH20t9t

TII2O18

1 Doanh thu thuAn 400,000 247,908 62.0% 405,077 61.2%

2 Lqr nhuan sau thu6 1,800 45 2.s% 762 5.9%

J
ftp ohflp tr6n cd
ph6n

tzt J 2.5% 51 5.9%

sn Thinh vi6n HDQT Chlic vB
Ngiry fit aAu
Iir thirnh vi6n

- rrEQT

sii ruoi
hqp HDQT

tham dq

rv I0
tham dq

hqp

Lf do kh6ng
tham dF hqp

I 6ng Biri Dinh Hrmg
Chtr tich
HDQT 26t412019 5 t00%

2 6ng Bti Dinh Hai TV HDQT 261412019 5 t00%
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stt Thinh vi6n HDQT Chrtc vrl
Ngiy uit aau
lir thirnh vi6n

HDQT

sii tuoi
hqp HDQT

tham dr3

Tv I0
tham dg

hqp

Lf do khdng
tham drf hqp

J BA Vfi Thi Thli TV HEQT 26t4t2019 5 100%

4 6ng Nguy6nNhu Tha TV HDQT 26t412019 5 100%

5 Ong Dinh Axh Kiet TV HEQT 26t4t2019 5 100%

STT sii NQ/QD Ngiv NQi dung

1 01l20r9|NQ-HDQT t2/0312019
Th6ng qua thoi gian, dia ditim vd nQi dung t6 chric hgp
Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n 2019

2 14/QD-HDQT12019 0210512019
G6p v6n vdo C6ng ty c6 phdn NEng lugmg Tditao Luong
Tdi

a
J 03120r 9arQ-HDQT 1110712019

Thdng qua viQc lga chqn Q6og ty TNHH Ki6m to6n AFC
ViQt Nam de k)t kOt Hqrp d6ng ki6m to6n ndm 2019.

- CLcNgh! quyi5Vquyi5t AM HEQT ddbanhanh: Th6ng qua cdc cuQc ho.p n6u tr6n, HEQT
d6 ban hdnh c6c Ngh! quy6Vquyi5t dirh ru,r,

3. Thtr lao cfra IIDQT nIm 2019

Trong ndm20l9, HDQT kh6ng nhAn thr) lao.

4. K5 hoqch, dinh hutfing cria HQi tldng qufln tri nim 202A

- . Tii5p tpc hoan thiQn c6u tnic doanh nghiQp, tfp trung vdo phrit tritin linh 1uc ryfli nhgn c6
nhiAu uu thi5 cria c6ng ty, khai th6c hi€u quf, t6t tdi sin hign htu, sft dung ngu6n v6n mQt c6ch
linh ho4t vd hi€u quf, nh6t.

- Ra so6t c6c hopt dQng dAu tu k6m hiQu qu6, thgc hiQn tho6i v6n kh6i dU an.

- Tdng cudmg ph6t huy c6c lqi th6 c4nh tranh trong tham gia d6u thAu c,[c cdng trinh m6i.
Ddnh gi6 mQt c6ch chinh x6c tinh hiQu qu6 crta cdc dU rfln khi tham gia d6u thdu, tnffi viQc
thgc hiQn dan trei md kh6ng hiQu qui .Tdng culng cdc biQp ph6p ly chflt chE, hiQu qui trrffi
c6c c6ng trinh dang thgc hiQn.

Trdn trgng./.
I EONG QUAN TRI

TICH
r9'
oj'/

=*
o\s
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cdNc rY cP EAU rtl xAv DUI{G

rdoilG Tfil
BAf[ rrEnn soAr

ceNG HoA xA ngr cnt Ncnia ur.Dr NAM
DQc L{p - Tg Do - Hanh Phfc

---o0o---
fp. ruA Chi Minh, ngo-y 14 thdng 04 ndm 2020

GF

BAOCAO
. HOAT DQNG CirA BAN rrnnfl SOAr

Yiiho4t tlQng cria C6ng ty.6 phAn Dffu tuXiy drSng Lutrng Tii
t4i D4i hQi ddng c6 d6ng thudmg ni6n nim 2020

Cin cft:

- LuSt Doanh nghiQp sA ettZOt+/QHl3 ducr. c Quric hQi nu6c CQng hda xd h6i chri nghia ViQt
Nam th6ng qua ngdy 26lltl20l4;
- Di6u l0 tO chric vd ho4t ctQng cria C6ng ty cO phdn DAu tu X6y dlmg Luong Tdi.

Ban Ki6m so6t Cdng ty rO phan OAu tu X6y dpg Luong Tii b6o c5o E4i HQi il6ng Co
d6ng vC tinh hinh quan lf ho4t dQng san xuAt kinh doanh cria HQi d6ng quan tr!, Ban T6ng gi6m
dt5c Cdng ty n[m 2019 vorntrtng nQi dung chri yi5u nhu sau:

I. Einh gi6 ho4t dQng sfln xu6t kinh doanh cria c6ng ty nim 2019:

Ban KiCm soSt cimg thdng ntr6t vOi b6o c6o kiit qu6 ho4t dQng kinh doanh theo b6o c6o cta
dcnr v! ki€m toan ilQc lap (Cdng ty TNHH Ki6m tor{n AFC Viet Nam) tu ngiy 01101,12019 d€;n

htit ngly 31/l2l2}l9, cp thO nhu sau:

- T6ng doanh thu thu6n thpc hiQn t1t248 fj' tl6ng tlat 62%ke ho4ch, giim39% voi n6m
2018.

- Lqi nhu6ntrudc ttrui5 dat dugc 1.08 t} et6ng dqt6}%kri hoach.

- Lqi nhuAn sau thuti d4t dugc 45 triQu tl6ng d4t 3%k|ho4ch dC ra.

NQp ng6n s6ch Nhd nu6c: 1.8 tj ddng

- Trong ndm20t9 kh6ng ghi nhan khoan chi tri cO tuc ndo.

Nem 2019 li mQt n6m nhiOu kh6 kh5n A6i voi COng ty, ngu6n doanh thu tu ho4t dQng chri
lgc ld thi c6ng xdy dpg bi sut gi6m nghiCm trgng tu nhiAu $ do kh6ch quan ffin chri quan: c6c
c6ng trinh thi c6ng di5n giai doqn ktit thtic, ngu6n v6n cria chri dAu tu cham gi6i ng6n, viQc
thanh quyiSt toan g{p nhi6u vu6ng mic kh6 khan, c6n b0 chuy6n tr6ch chua ph6t lruy vai trd vd
trdch nhiQm. C6c c6ng trinh m6i tri€n khai cham ch4p tu viQc ngmg ho{c gifin tiOn ctQ cria Chri
d6u tu.

Trong nflm Cdng ry da thuc hiQn edu tu vio c6ng ty 1i6n ti5t vOi sO vi5n 375 ty chiiSm f] 1€

vdn25o/o,li Cdng ty ho4t ilQng vA dAu tu ph6t tri0n dW r{n nlng lugng t6i t4o, mQt nganh dAy
ti6m nlng voi k| veng mang tai nhi6u ngu6n c6ng viQc g6i dau cho COng ty trong nhfrng n6m
titip theo cfing nhu hiQu qu6 tir ho4t dQng cria dU 6n.

II. Dinh gi6 c6ng tic tiri chfnh k6 toin:

1. Vd tnuc hiQn ch5 iIQ bdo crflo k6toin:

CEn crt vio b6o c6o ho4t clQng tai c6c bu6i hqp dlnh k! , ki6m tra gir{m s6t tinh hinh thUc

t(i vd b6o c6o cira don vi ki6m to6n tlQc 14p (COng ty TNHH Ki6m torin AFC ViQt Nam) tu ngdy
Oll}l/2019 tttin hiSt ngiry 3lll2l20l9. D6nh gi6 cp thti nhu sau:
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- B5o c6o tii chffi dd ph6n rffi trung thpc hgrp lf tr6n khfa cqnh tro.ng ytiu tinh hinh cria
cdng ty t4i thoi di6,m31/1212019.

- B6o cfuo titi chinh dd phin ,irh cley dri tinh hinh san xuit tintr doanh vd tinh hinh tei
chinhcria COng ty vd dutv. c trinh biry cdc bi6u m6u theo ching quy dinh hi€n hanh cria BQ tdi
chfnh.

- Hang thi^g, cui5i nAm c6 ki6m kC, d6i chifiu ti€n m{t, tien gui ng6n hang.

- Ghi ch6p mg sO tti toa4, phan ffi ph6n lo4i nQi dung kinh tC dap img dung chudn mUc k6
toiin do B0 tei chffi ban hanh.

- C6ng ty de thlrc hiQn vi cdng Uti ttrOng tin dinh kj,cho Uy ban chrlmg khorln vd Sd giao
dich chimg khor[n He NOi theo dring quy dinh cria B6 tdi chfnh v6 c6ng m tfrOng tin tr0n thi
trudng chimg khoan.

- COng ry de tuen thri ti5t c5c quy tlinh vd quan ly v5n, quin ly tdi chinh trong ndm20l9.

2. finh hinh tii chfnh C6ng ty nIm 2019 vit viQc bfro toirn phrflt tri5n v5n cria Cdng
ty:

. Phin tich tiri sf,n:

Tai thli'<fiem 3V12/lllg, TOng gi5 tri tdi san d4t 1,006 tj d6ng, tlng 276 t1i ct6ng
fi-rcrns drrone 17 8% so vdi ndm 2018 Ti/ trong tii s211 ne8n han chi4m 55o/,i sihm 1 I o/o qo-"--'., *----o -J --z'-l,

v6i nim 2018 do thu hdi cdc khodn img tru6c vd phdi thu kh6c. Tf trgng tdi san ddi hqn
chii5m 45Yo do dAu tu vdo c6ng ty NLTT Luong Tei 375 tj/.

. PhAn tich ngudn v5n:

+ Ng phiitrit:

Theo co c6u v6n cria Cdng ty tAr thdi diixrl3lllz/zllg,tjt lQ nq phai tri tr€n t6ng ngu6n
viSn chitim 9l.7\yo,ndm 201 8 cfiiiSm 77 .g%.

+ Ngu6n vtin chri s& hiiu:

Ngudn vt5n chri s& htu 183 tf cl6ng chiiim l8.2o tr6n tdng ngu6n v5n, so v6i n6m 2018
chi6m 25.lYo.

* Ednh gid khd ndng thanh todn ndm 2019:

+ Khd ndng thanh torin nhanh: Tii san ngan hqn - Hang t6n kho / Nq ngin han: 0.33 mn

+ Khi n5ng thanh todn ng ng'6n h?n: Tdi san ngfn tran (Nq ngrn h?n : 0.63 mn

Tuy chua c6 khoan ng qu6 h4n ndo nhung cho th6y kh6 n5ng il6m b6o thanh todn sgt
gi6m, torg ngan nAn cdc khoan nq phii tri sE g{p kh6 khen cdnlim ki6m phuong an huy
dQng vdn ho{c gi6i ph6p ddi han.

* Bi| fff co ciiu tdi sdn ndm 2019:

+ T6ng tii san cO Ainfr vi dAu fir dAi han/ TOng tai san : 4l Yo

+ Tf su6t loi nhufn tru6c thui5/ T6ng tdi san :0,11o/o

+ Tj,su6t lqi nhuan tru6c thuti / Vdn ili6u lQ:0,72Yo

+ Tf su6t lqi nhuan sau thuti / V6n di6u le :0,03o/o

* LAi co bdn trhn ci5 phi6u:

+ (EPS): Lqi nhuAn sau thu6 / T6ng sO cd phan ph6 th6ng : 3 d6ng

C6c chi ti6u tr0n cho c6ng ty dd, chuy0n dich sang hopt dQng dAu tu vd viQc sri dpng
I ( , ..1 . ..r.

nguon von co uem tang nnreu rur ro.
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Tj,su6t sinh lgi tr0n v6n th6p chua tucrng xtmg v6i quy md hopt dQng cria doanh nghiQp

III. Dinh gi6 ho4t tlong cria HQi tl6ng quf,n tri vir Ban Tdng gi6m tltic:

1. Ho4t clQng cria HQi d6ng quan tri:

Ndm 2019 Cdng ty dA td chfc c6c cuQc hgp HDQT dinh ky vir c6c cuQc hgrp lr}rdc ldy y
kitin cira c5c thdnh vi0n d6 ra quyiSt dinh kip thoi. C5c b6o c6o cira HDQT vd Ban TGE de phan

renh dAy dri, trung thpc, chffi x6c tinh hinh ho4t ctQng cria c6ng ty trong nlm.

- IIEQT dE ban hanh c6c nghi quyl5t, quytit etlnh li€n qual den ho4t dQng cria cdng ty theo

rtung trinh trJ tham quyen phir hqp c6n crl phep ly theo quy dffi ctia ph6p luft vd c6ng ty. Ban

TGE dA chi d4o c6c ban chrlc nlng thlrc hiQn nghiOm tuc citc quy6t etlnh chi flri cria IDQT vn
DtDCE.

- Cdc thanh vi6n IDQT tham gia dAy dtt cfuc cuQc ho.p, ldm viQc v6i tinh thdn tr6ch nhiQm

caoo lu6n theo s6t vd c6 hueng ctrid4o ki.p thdi nhem hd trq Ban TGE hoan thanh k5 ho4ch san

xuSt kinh doanh.

2, Ho4t dQng cria Ban T6ng Gi6m d6c:

Ban TGD etA <Ii0u hanh Cdng ty mQt c6ch linh ho4t, phdn c6ng nhiQm vU rO rdng, cg thi5

ptrOi t6t hqrp chAt ch6, ttAy mqntrslr ph6n c6p trong c6ng t6c di6u hanh nhem ddm b6o xri ly
c6ng viQc mQt c6ch kip thdi dem 14i hiQu qud

Thdng qua c5c buOi trgp giao ban tudn, thang, euf, nim, c6c hQi nghi chuy6n d6, Ban TOng

Gi6m d5c di ttmg budc Oentr gia mric ilQ hoan thanh c6c chi ti6u cria Eai hQi cO ddng, dinth gi6
c6ng t5c quan li iti6u hanh, &trumgc ti6u cho k) c6ng t6c tdi cfing nhu dua rac6c biQn ph6p

clA neng cao chdt lugng quan ly cria Ban T6ng Girlm t16c.

fV. Ho4t dQng ctia Ban ki6m soit

1. Vd nhfin sr;:

Tqi Epi hQi c6 ddng thulng ni6n nIm 201g,Eai hQi d6ng cd ddng dd bAu ra 3 thanh vi6n
Ban KiCm so6t nhiQm W 2019-2024, gdmc6 clcthanh vi6n nhu sau:

- Be Hoang Thi Thu Hd - Trucmg ban

- BeNguy6n Thi Hen Thanh vi6n

- Bd Tir Thi HiCn - Thanh vi6n

2. Vd ho4t alQng cria Ban ki6m soft:

Ban ki6m so6t d6 tham gia dAy efii vdo c6c cuQc hgp cria HQi dOng Quan tr! vd Ban TOng

Gi6m <16c nhim duy tri thucmg xuy6n viQc gi6m s6t c6c hopt dQng cria COng ty. Cdc thenh
vi€n etd nghiCm chinh thUc hiQn ti5t nhiQm v.u-dugc phdn c6ng vd cflng thulng xuyOn trao d6i
clffi gi6 tinh hinh hoat d$ng cria COng ty tI6 c6 y ki6n tham gia k[p thdi.

'C6c ho4t dQng chinh cria Ban Ki6m soi{t trong nim 2019 bao g6m:

- Gi6m s6t ho4t dQng vd viQc tu6n thri theo qui clinh cria ph6p luQt vd Di€u le COng fy d5i
v6i HQi d6ng quan tri, Tdng gi6m d6c vd c6c c6n bQ quan $ kh6c trong COng ty.

- Danh gi6 hopt t1Qng ki6m tra, ki6m so6t nQi b0 cua COng ty.

- Tii5n hanh ki6m tra kigt qu6 kinh doanh vd b6o c6o tdi chinh nam 2019.

- ThUc hiQn mQt s6 cdng viQc kh6i theo quy6t dlnh cria Dai hQi ddng cO d6ng, qui dinh
cria Di6u lQ vd ph6p 1u0t hiQn henh.

3. Chi phi hoqt tlQng cfra Ban Ki6m soit:

Trong ndm2079,Ban Ki6m so6t khOng nhan thn lao tir Cdng ty.
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V.

vr.

4.. VG sg ptriii trqp ho4t ilQng gifra Ban ki6m soit vrfi HQi tl6ng qufrn tr! vi Tdng Gi6m
d6c:

T4i Cdng U, sE phOi hqrp gita Ban ki6m so5t vd HQi ddng quan tri, Ban TGE dga tr6n
nguyCn t6c minh bqch rO rang nhim d6m b6o lgi fch cria C6ng E vd cO d6ng.

Trong ndm HDQT, Ban TGD da ph6i hqp ch?t ch6, h6 trg vd tao di6u kiQn thufln lgi cho
Ban ki6m so6t trong c6c cdng tdc ki6m tra gi6m s6t nhu: Cung c6p dey dri th6ng tin v€ tinh
hinh san xu6t kinh doanh vd tinh hinh tei chfnh cria c6ng ty, mli tham gia d0y dri c6c cuQc

hgp cria IDQT cfing nhu c6c cuQc hgp giao ban, b5 tri nhen sg phOi hqrp lim viQc khi c6 yOu

cAu tu BKS.

Theo d6 tit cit cdc f kitin khuyiSn ngh! thay A6i can thi6t fir BKS d6u dugc HEQT vd
Ban TGD phan h6i dAy ctti kip thoi g6p phdn n6ng cao ch6t luqng qu6n tr!, tang hiQu quA s6n

xu6t kinh doanh cria C6ng ty

Kiit tufn:
Trong ndm20l9 Ban ki6m so6t chua phdt hiQn sU U6t thulng ndo trong hqat dQng cria Cdng
ty. Cdc hoat dQng cria COng ty trong ndm 2019 d6u tu6n thri theo c6c quy dinh phSp luAt hien
hanh, Ei6u lQ cria Cdng ty vd nim trong pham vi ngdnh ngfrd da ddng ky kinh doanh.

- Ve finh v.uc x6y d1mg, Cdng ty da dAy nhanh ti6n i10 thi c6ng c5c dg an hiQn tpi, tim kiiim vi
d6u thAu c5c dg 6n trong r$re,2}19.

Ki5n nghi:

Tru6c UOi cantr kh6 khen ch6ng ctr6t tu ilai -d!ch Covid 19 toi tod,n cdu, n6n kinh t6 dinh tre,
vd theo dU b6o thi sp anh huong d6y truyOn cdn k6o dai. Dimg tru6c nhi6u,kh6 kh5n vd
th6ch thric tr0n Ban ki6m so6t ki6n ngh! mQt sO nQi dung nhu sau: ''

TiiSp tpc x6y dpg phSt tri6n C6ng E,-tdngcuirng htyn nta cdng tdc quan tri doanh nghiQp.

Ki6m so6t ch{t ch6 ndng cao hiQu qui ddng ti6n, tiing cu&ng c6ng t5c thanh quy6t torin nhim
ldm gi6m ty l0 nq vay @o tinh thanh khoan ti5t. Cen AOi va st dgng hqp ly c5c ngu6n vi5n.

EAy mqnh tii5n dQ tri6n khai c6c dg 6n dAu tu, ban hanh chinh s5ch vd ki6m so6t ch{t ch6 chi
phf ngay tu giai do4n dAu.

Tfp trung thUc hiQn c6c c6ng trinh thi c6ng d[ vd dang thUc hiQn .

Titip Qc xdy dpg chinh sSch vC tuy0n dpng etdo tpo sri dpng ngudn nh6n lgc hiQu quh, phdt
huy t6t kh6 ndng vai trd trdchnhiQm ctra timg nguoi, cfing nhu ctrti eO chinh sSch ctii ngQ

hqp lf. '!

Tr6n trgng.

TM. BAN KIEM SOAT
TRTIONG BAN

.---^
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c6uc ry cp EAu rU xAy DUNG CQNG nOl XA nQt CUU nCnil VrET NAM

LdONG T6I
BAN KrEM soAr

DQc lap - Tp do - Hpnh phfc

s5:hsflTTr-LUT.BKS rP. H6 Ch{ Minh, ngay 14 thdng 4 ndm 2020

., , TO TRiNH
Vd viQc lga chgn tlon vi ki6m toin nim thi chfnh 2O2O

coNc,f""SiHiRgHqi#9i$;3n,?3,ry$*crAr

Cin crfr:

- LuQt Doanh nghiQp sO OtlZOt4lQHl3 ngey 26/1112014;

- LuQt Chrmg kho6n sO lOtZOO6lQH11 ngiy 2910612006;

- Di6u le TO chirc vi ho4t dOng cria COng ty CP DAu tu X6y dpg Lucmg Tdi.

Ban Kitim soSt COng ty CO phan Ddu tu Xdy dpg Luong Tei kinh finh D4i

hQi ddng c0 d6ng th6ng quu ,6 viQc "Uy q,rydn cho HQi d6ng Quan tr! lga chgn

COng ty ki6m toiin trong danh s6ch du-o. c Uy ban chimg khoan nhi nu6c cdng bO vi
cho ph6p ki6m torin nhirng COng ty ni6m ytit aC ki6m torin 86o c6o tdri chinh n[m

2O2O cho C6ng ty CO phen DAu tu Xdy dpg Luong TAi'.

HQi il6ng quin tri sE c5n cir vdo c6c ti6u chi ch6t tuqnB, uy tin, giSchdo canh

tranh vd sg h5 trq tu don vi ki6m toan d6i vdi COng ty dC lga chgn.

Kinh trinh Dai hQi <l6ng 
"6 

d6ng xem x6t vdr thQng qua.

TM. BAr[ rrnvr soAr
TRIIONG BAN

-rw,-
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cONc rY cP DAU rUxAv D1NG
LdO]TG TfiI

ngr ndNc euAN rnl
56: tto-l /TTr_LUT.HDeT

ceNG HoA xA ngr cnt NcHi,t vlrpr NAM
DQc Lfp - Tq Do - IISnh Phfc

---o0o---
Tp. HCM, ngdy 14 thing 04 ndm 2020

TorniNn,"
EAr HQr oolvc c6 oONG TrilIOr'[G NrtN NAM 2020

V/v Sfra AOi Oiiiu tQ t6 chfirc vir hogt tlQng

CIn cft:

- Luflt Doanh nghiQp-sd 6812014/QH13 dugc QuOc hQi nudc CQng hda x5 hQi chri

nglria ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/1112014;

- Luflt Chimg kho6n sOlOlZOOe/QHl1 dugc Qu6c hQi nudc CQng hda xE hQi chri nghia

ViQt Nam thdng qua ngdy 2910612006;

- Di6u lQ C6ng ry C6 phan DAu tu Xdy d1mg Lucrng Tdi.

Ngdy L7 thing5 n6m 2019, C0ng ry C6 phAn DAu tu Xdy dpg Lucrng Tdi dd thay

AOi eia chi trp s0ldm viQc cria COng ty nhu sau:

- Eia chi cfi : Si5 tZga Nguyan Van Tr5i, phudrng 11, Q.Phf Nhufln, TP.HCM.

- Eia chi mdi : SO t 18 Ct Lao, phudng 2, Q.Pht NhuQn, TP.HCM

Do d6, HQi el6ng quin.tr! OA xu6t.Oai hQi <I6ng c6 d6ng th6ng qua viQc sria i16i dia
chi rp s& COng ty trong Di6u /. ciaDi6u lQ hi$n hanh cho phir hqp voi quy dinh.

Kinh tinh Dai hQi tl6ng c6 d6ng xem x6t.

DiNH IITING



cdNc rY cP EAU rUxAv otl. Nc
I(IONG Tf,I

so: holffTr-LUT.HDQT tp. Ui Ch{ Minh, ngdy 14 thdng 4 ndm 2020

TO TRiI\H
V'6 viQc mi6n nhiQm, bAu b6 sung 01 Thdrnh vi6n HEQT

c o*c rlyJ8 iHiRS^t'#9i$ S8n,?8il$*G rAr

Cdn cfr Nshi quyiit HQi dins qudn t i sii 03/NQ-HDOT/2020 nsdy 09/04/2020
..' .^ .X ,..

vA vi€c mi€n nhi€m vd d€ c* cho ch*c danh Thdnh viAn HEQT C6ng ty.

HQi tt6ng Quan tr! COng ty CO phAn EAu tu X6y dpg Luong Tai kinh trinh D4i

hQi ddng cd d6ng thucmg ni6n n6m 2020 th6ng qua nQi dung sau:

- Mi6n nhiQm chric danh Thenh vi6n HQi il6ng quan tri nhi€m lcj, 2019-2024 d}i

voi Ong Dinh Anh Kiet

CQNG HOA XA UQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc 14p - Tg do - Hanh phirc

- Biu bd sung 01 Thenh vi6n HQi d6ng qu6n tri C6ng ty CO phAn DAu tu X6y

dUng Luong Tdi nhiQm W 2019-2024.

Kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6og xem x6t vi th6ng qua.

TM. HQI DONG QUAN



cONc rY co puAlt EAU rtl xAY utlNc
rdoilc rf,t

ceNG noa xA ngr cnu Ncni^q, vIET NAM
EQc l$p - Tp do - Hgnh phfc

SO: tp-)/TTr-LUT.HDQT fP. HO Ch[ Minh, ngdy t4 thdng 4 ndm 2020

TO TRiNH
MQt sii v61 d6icAn bi5u quySt tei Oai n0i adng cO AOng thudmg ni6n nIm 2020

Kirt, grii:, DAI_HQI ?oryG co.o0Nc.
convc ry cO pnAN oAu rrlxAv Dtn{G LrIoI{G TAr

HQi tt6ng Quin tr! C6ng ty CO phAn D6u tu Xdy d1mg Luong Tni (C6ng ty) xin gi6i trinh

chi ti6t cdc vdn dO dua vio biiSu quytit tai Dai hQi it6ng cO d6ng thucrng ni6n ndm 2A20

nhu sau:

1. Th6ng qua B6o crlo tiri chinh nIm 2019 cfra C6ng ty dfl tluqc kiSm toin.

EC nghi Dai hOi d6ng cO d6ng thdng qua 86o c6o tdi chinh n6m 2019 voi kiSt qui chri

ytiu nhu sau:

TT NQi dung sii tidn (vND)

1 T6ng doanh thu 288.463.730.984

Doanh thu thu6n tu HD S)KD 247.907.997.774

Doanh thu tu ho4t dQng tdi chfnh 38.092.556.787

Thu nhQp kh6c 2.463.176.423

2 TOng chi phi, trong d5 287.383.662.073

Gi6 vdn hdng b6n 234.740.376.491

Chi phi tdi chinh 35.9t9.429.923

Chi phi b6n hing

Chi phi quin ly doanh nghiQp 5.836.416.151

Chi phi k*r6c 10.887.439.508

aJ Lqi nhu?n tru6c thu6 1.080.068.9r.1

2. PhAn pndi ryi nhu$n sau thu6 nEm thi chinh 2019

T6ng lgi nhu$n sau thuli ndm 2019: 45.242.498 ddng, ndm 2Ol9 lqi nhuAn thdp n6n

HDQT khOng ph6n ptrOi tqi nhufln.

- Trich 10p qug khen thuong phric lqi (O%) : 0 d6ng

- Trich lflp qu} ds phdng tdi chinh (100%) : 45.242.948 d6ng
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3. K6 ho4ch sfrn xu6t kinh doanh nim 2020

TT NQi dung sii tiOn 6rND)
I Nhu cAu sri dpng vi5n dAu tu

2 TOng doanh thu 200.000.000.000

1J T6ng chi phi 199.500.00.000

4 Loi nhudn sau thu6 500.000.000

4. QuySt ilinh thir lao cria HQi tl6ng Quin tri vir Ban ki5m so6t nim 2020

Oe dam b6o mric thi lab cria HQi ct6ng Quin tri vi Ban ki6m so6t tuong xring v6i tinh

hinh ho4t elOng cria C6ng ty, kfnh dC nghi Eai hOi tl6ng cO d6ng thdng qua mric thri lao

cria HQi tt6ng Quan trf vd Ban ki6m so6t nim 2}20nhu sau:

TT Chfc danh
Thir lao nIm 2020
(tI6ng/nguli/thing)

S6
ngutri

TOng thir lao nIm
2020 (tl6ns)

\O/

1 Thanh vi6n HEQT 4.000.000 4 192.000.000

2 Trucmg ban kitim so6t 3.000.000 I 36.000.000
aJ Thdnh vi6n Ban ki6m sorit 2.000.000 2 48.000.000

T6ng cQng 276.000.000

5. Thay AOi tnann vi6n HQi tl6ng Quf,n tri
Thanh vi6n HQi d6ng Quin tri nhiQm ky 2019 -2024 cI6 tlugc Eai hQi tt6ng cO d6ng

bAu chgn hiQn <tang t4i nhiQm g6m c6 nhihrg 6ng bd sau:

- 6ng Bti Dinh Htmg - Chfi tich H$i tl6ng Quan tri

- 6r,g Bii Dinh Hai - Thdnh viQn HQi etdng Quan tri
.l- 0rrg Nguy6n Nhu Tha - Thdnh vi6n HQi tl6ng Quin tri

- Be Vfi Thi Tht - Thanh vi6n HQi ttdng Quan tri

- 6rre Einh Anh Kiet - Thanh vi6n HQi ttdng Quan trl

Ngdy 05103/2020, HOi ttdng Qr* tri COng ty nhan dugc Dcrn xin tu nhiQm thenh

vi6n HQi <t6ng Quan tri cria 6ng Dinh Anh Kiet vdi $ do: b{n viQc cd nhfln, kfrdng dim
nhiQm ctugc. pC eam b6o dring s6 luqng thAnh vi6n HQi tl6ng Quin tri theo DiCu lQ COng

ty, tudn thri y6u c6u vA quin tri OOi vOi _Cdng ty ni6m yi5t. Uqi ddng Quf,n tri kinh trinh

Eai hQi tl6ng c6 d6ng th6ng qua viQc miSn nhiQm vd bAu b6 sung 01 thanh vi6n HQi tl6ng

Quin tri m6i nhu sau:

- Mi6n nhiQm Thanh vi6n HQi tl6ng Quan tri d6i vcri 6ng Dinh Anh Kipt;
a!.
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- B6u b6 sung 01 ThAnh vi6n HQi dOng Quan tri C6ng ty nhipm ky 2019-2024 thay th€

cho 6ng Dinh Anh Kiet.

Kinh trinh EAi hQi tl6ng cO d6ng xem x6t vd th6ng qua.

TM.HQT ooNc QUAN TRI

-J-



crY co rnAN oa.u rUxAv Dtl-NG coNG n0a xA uor cnu Ncuia vrnr NAM
LdONG T6I DQc lflp - Tg do - Hanh phtc

---o0o---

TP.HCM, ngdy 05 thdng 06 ndm 2020

QTIY CHE
THAM GIA DE Cu, trNG CtI, gAu n6 strxc

rHANH vttx HQI DONG QUAN rRI
cOxc ry co rHAN oAu rrlxAv DUNG LUoI{c rAI

r\[HrEM rcY zorg - 2024

r. cAx crl
Luat Doanh nghiQp sO OgtZOtqtQHl3 ngdy 26/1112014 ("Luflt doanh nghi-6p");

Nghi ilinh sO IYZaZAID-CP ngiry 06106/2017 cria Chinh phri hucrng d6n v6 quan

tri c6ng ty 6p dUng AOi vOi cdng ty d4i chring;

Th6ng tu sti g5l2017lTT-BTC ngity 2210912017 cria BQ Tdi chinh hucmg ddn mQt

sr5 AiAu cria Nghi ctinh sO 7\/2O1,7|ND-CP ngdy 06106t2017 cria Chfnh phri huong

ddn vC quan tr! c6ng ty 6p dung AiSi vOi cdng ty d4i chring;

Ei0u 10 tO chric vi ho4t dQng cria COng ry CO phan Oau tu Xdy dpg Luong Tdi;

Tinh hinh tfuic tti cria COng ty.
-Atr. Mtrc TrEU

DAm b6o nguy0n t6c c6ng khai, c6ng bdt g, d6n chri;

Tao diOu kiQn thuQn lgi cho cOng t5c t6 chtc Eai hQi <16ng cO d6ng thuong

ndm2020 cria C6ng ty CO phdn DAu tu X6y d1mg Lucrng Tei GUT).

m. NQr DrrNG QUY CEf
1. EG crt, rimg cri thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri (HDQT):

. 56 luqmg thirnh vi6n ffiQT cffn bflu: 0l thanh vi0n

' NhiQm ki: Thdi gian cdn l4i cria Nhi0m W 2019 - 2024

r Sti tuqmg ftng criviGn: Kh6ng han ch6

. Di6u kiQn tl0 cu, ftng cfr thinh vi6n HQi tl6ng quin tri (theo quy tlinh Qi
khof,n 2 vh khoin 3 Di6u 25 Diiiu tQ C6ng ty):

C6c cO d6ng n6m gifi.c6 phen ph6 th6ng trong thdi hqn li6n trlc it nh6t s5u (06)

thrlng c6 quyAn gQp sO quy6n biOu quytit Oe AC cri c6c fmg vi0n HQi tl6ng quan tr!.

C6 dOng hoflc nh6m c6 d6ng n6m git ti Syo di5n dudi 10% t6ng sO cO ph6n c6
). , .i

quyen oreu quy6t dugc dC cri mQt (01) ung vi6n; tu l\Yo ddn du6i 30Yo dugc dO cri

tOi da hai (02) img vi0n; tlt 30% di5n du6i 40Yo dugc dC cri tOi <ta ba (03) img vi6n;

tu 40% dtin du6i 50% tlugc d0 cu tOi da b6n (04) img vi0n; tir 50% d6n du6i 60%

duqc de cri t6i da n6m (05) rmg vi0n; tir 60% d€n duli 70Yo dugc dO cri t6i da s6u

t

I

T

I

I

I
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(06) rmg vi6n; tu 70% d}nh}o/o duoc dO cri tOi da bey Q7) img vi6n; vd tu 80% il6n
du6i9A%o duqc dC cri tdi datAn(O8) rlmg vi6n.

Truirng hqtp s6 luqmg fmg vi6n HQi tl6ng quan tri thdng qua dC crl vd img cri v6n
kh6ng ttri si5 lugng cen tfri6t, HQi el6ng quan tri duong nhiQm c6 th6 rtO cri th6m rmg
cri vi6n ho{c tO chric dC cri theo co ch6 duo. c C6ng ty quy rtffi tai Quy chii nQi b0

L
vC quin tri c6ng ty. Tht tuc HQi d6ng qu6n tri duong nhiQm gi6i thiQu rlmg vi6n HQi

d6ng quan tr! ph6i dugc c6ng bO rO rdng vd phdi ducr. c D?i hQi ddng cO d6ng th6ng
qua trudc khi tiiSn hdnh d6 crl theo quy dinh ph5p luat.

' Ti6u chuin vi ilidu kiQn cria thinh vi6n HDQT (theo quy dinh tgi Khoin 1

Di6u 151 Luft Doanh nghiQp, Di6u 12 Nghi tlinh sii 1lt20l7n{E-CP):

- C6 nSng lgc hanh vi ddn sU d6y dri, khdng thuQc il6i tuqng khdng dugc quan ly
doanh nghiQp theo quy dinh t?i khoan 2 DiAu 18 cria Lu{t Doanh nghiQp;

- C6 trinh dO chuyOn m6n, kinh nghi-6m trong quan ly kinh doanh cta c6ng ty vd
kh6ng nfr6t ttririt phii ld c6 dOng cria c6ng ty;

- Khdng tlugc d6ng thoi ld thdnh viOn H$i cl6ng quan tri t?r qul 5 c6ng ty kh6c;

Iv-. Ho so TEAM GrA Ultc CtI, or cu'
1. Hd so tham gia rfrng cu, tIC crt bao g6m:

- VAn ban img cri ho{c r10 cri (theo mdu dinh kEm);

- GiSy riy quy6n c16 cri hqp 10 (hong trudng hqp cO ddng try quy6n cho nguoi kh6c et6

cu);

- So yiiu V llch do img cri vi6n t.u ktrai (theo mdu dinh kdm);

- VAn ban chimg nhQn c6 cO d6ng eI6 crl ho{c img cri nim git cd phan

LUT li6n tgc tong itnh6tt06 thring tinh toi thli <tiOm chtSt Oantr s6ch cO d6ng tham
dU Dar hQi tl6ng cO d6ng thudrng ni6n ndm 2020 (ngiry n/A612020) (vf dp: vdn ban
cria c6ng ty chrlmg khoan noi md tii khoan x6c nhQn ho{c GiSy chimg nhfln sd htu
cO phan... );

2. Thli gran grii H6 so tham gia tldi cu, rfog cri:

Hd so tham gia dC cri, img cri phai dugc gui vC Ban tO chric Eai hQi tru6c 15h00 ngdy
25/0612A20 theo dia chi sau ddy:

Cdng ty CO phan OAu tu Xdy dlmg Lucrng Tdi @an td chr?c D?i hQi c6 d6ng
thuong ni6n n[m 2020)

- Dia chi: 118 Ct Lao, Phudrng 2, Qufln Phri NhuAn, TP.HCM

- EiQnthopi: 028.38421026

- Fax: (028) 384210293166

Sau ngdy 2510612020, trudrng hqrp sO lugng rlmg vi6n HEQT do c6 tl6ng dd cir vd img
cri vfrn kh6ng <Iri sO lugng cen thitSt, HQi cl6ng quan tri duong nhipm c6 th6 d6 cri th0m
img crl vi6n theo quy etlnh tai cli6u 25 vitiliAu 36 EiAu lQ Cdng ry.
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a
J.

pOi vOi trulng hgp dO crt/i,rng cri t4i D4i hQi, cO AOng/ nh6m cO dOng dC crilfmg cir

ph6i thdng b6o vd cung c6p h6 so cho COng ty ngay trufc khi khai m4c D4i hQi tliing

cO d6ng de COng ty xem x6t.

Chi nhting hd so d0 cu, img cri ddp tmgihi di6u kipn dA cri, rlmg cri vir nhting img vi6n

t16p rmg thi iliOu kiQn cl0 ctltmg cri m6i du-o. c dua vio danh sSch rlmg crl viOn d6 c6ng

bO tai Dai hOi.

TM. HQI B6NC QUAN TRI

tu
ir,r \E
DUNG J*,w

a
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crY co PHAN oAu rUxAv DUNG

rdoNc rel
ceNG HoA xA ngrcn0 ncuiA vrET NAM

EQc lflp - Tg do - Hanh phfc
---o0o---

TP.HCM, ngay 05 thdng 06 ndm 2020

TIIE LE BAU CtI NO SUNG
THANH uhN HQI EONG QUAN TRI

.c0Nc rv co pHAN DAU rUxAv DIING LUoNG TAI
NHrEM rY ZOrg -2024

CIn c*:

- Luflt Doanh nghiQp sO AgtZOtqlQHl3 ban hanh ngity 2611112014;

- Nehi dinh sO lttZOtlA{D-CP ngAy 06106/2A17 ci.r. Chinh phri huong d6n vC quin
tri cOng ty Ap dUng eiii voi c6ng ty d4i chring;

- Th6ng tu sO 9512017 ITI-BTC ngity 22/09/2017 cfia BQ Tii chinh hutmg d6n mQt sd

diAu cria Nghi dinh sd 7llz}I7tNE-CP ngiy 0610612017 c:iua Chfnh phri huong d6n
;,

vC quan tr! c6ng ty 6p dUng dOi voi c6ng ty d4i chringi 7t

- Di6u lQ td chrlc vd ho4t ttQng cria C6ng ty CO phen Etu tu X6y dlmg Luong
(LUr).

f e6,Na

co Pr

siu ruxl
,, ltldilGDai hQi tt6ng cO d6ng thudng ni€n ndm 2020 cria COng ry C6 phdn Diu tu

dpg Lucrng Tdi ti6n hdnh bAu cri bO sung 01 thdnh vi€n HQi d0ng quin tri EDQT) (
gian cdn 14i cria nhi-6m ky 2019 -2024) theo c6c quy dinh nhu sau:

1. Nguy0n tic bfiu cfr:

- Dim b6o tu6n thri ph6p luflt vd Di6u l0 Cdng ty;

- Eem b6o nguy6n tfc c6ng khai, dtn chrivd quy6n lqi harp phip ci,r-titci c6 d6ng;

- ThUc hiQn bdu crl c6ng khai bing hinh thrlc b6 phitiu kin.

2. Odi tuqrng thpc hi$n biu cfr:

CO ttOng s& hii'u c6 phen c6 quyAn bi6u quy6t hoflc tlai di$n theo riy quy6n cta c6
ddng s& hfru c6 phan c6 quyAn bi6u quy6t (theo danh s6ch c6 d6ng COng ty chiit ngey
1110612020) c6 m{t tpi Dai hQi cl6ng 

"6 
d6ng thudmg ni6n ndm 2020.

3. Sti lugmg vir nhiQm ki cria thinh viGn HDQT biu b6 sung:

. Sti luqng thanh vi6n HEQT cdn b6u bO sung: 01 thanh vi0n

I Xniem kj,cria thanh vi6n HDQT bAu b6 sung: Thoi gian cdn lai crianhiQm kj,2019

-2024
4. Phuongthftcbffucft:

- Danh sdch img crl vi6n HDQT dugc hinh thAnh theo nguyOn tfc sau: Dlra tr6n HO

so di ct, img cri cria c5c c6 ,l9rg. d6 lUa chgn 
"4r 

oqg crl vi6n HDQT et6p img c6c ti6u
chu6n quy elinh trong Quy chii dC ct, img cfr bdu bO sung thdnh vi6n HDQT, Ei€u t0
COng tyvd danh sdctrrlng crl vi6n phii dugc Dai hQi tt6ng cO d6ng th6ng qua.

- ViQc bdu cri thanh vi€n FIDQT dugc thgc hiQn theo phuong thrlc b6u d6n phiiSu

theo quy rtinh tai kho6n 3, Di6u L44Lu!fiDoanh nghiQp s0 6Sl20I4lQH13. Theo etQ, m$i

"O 
eOrrg c6 t6ng sO phiiSu bAu ttrong img v6i t6ng s5 c6 phdn scr hfru (tiao g6m cO phAn
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do chinh minh sd hfru vd c6 phen dugc tiy quy€n s6 hfru) nh6n vdi s6 thanh vi6n dugc
bAu cria HQi d6ng qu6n tr!.

Cu th€:

/ D}ivcri bAu HDQT:

T6ng si5 phi6u bAu cria m6i c6 ddng: T6ng sO c6 phin s& hfru cria C6 d6ng x I

C6 dOng chi dugc lga chgn t6i da 1 r'ime vi6n trong sti cdc ring cri vi6n FIDQT.
.tt '5. Thri tgc vi hinh tht'lc ti6n hirnh biu c&

5.1 PhiSu bAu cfr:

a. Hinh thftc phi5u bffu cfr:

- M5i c6 d6ng hoflc dai diQn dugc riy quyAn dugc ph6t mQtphiiiu biu HDQT.

- Phi6u bAu HQi itdng quin tri dugc in tr6n giSy miu hdng, tdt chd6u c6 ef6ng d6u

treo cfia COng ty.

b. NOi dung phitfu bAu cfr:

- Phan 1: Th0 hiQn H9 t6n cd ddng, MA s6 tham dq, T6ng si5 cO phAn, T6ng sti phiiSu

bAu, 56 thdoh vi6n HDQT dugc b6u bd sung.

- PhAn 2:Danhs6ch img cri vi6n HDQT, SO phiiSu beu.

- PhAn 3: MQt si5 luu y khi biu cri.

- PhAn 4: Phdn cht lcf, hg tdn cria c6 etdng/ngudi dugc riy quyAn.

5.2 Cich thtfrc ghi phiSu biu cri:

- CO ddng dugc chgn I trong 2 eirchsau d6 ghi phiiSu bAu cri:

r Crflch L: CO dOng ghi rd S5 phi6u biu cho tfrng crfr vi6n mi minh lga chgn

"ar "6t 
ri6 (a) cria Fnii6" bduiai ddng tuong rfrng v6fl t6n cria rriug cr? vi6n tl6.

t Cfich 2: Trudrng hqrp cO ddng mutin chia d6u toan bQ sO phi6u bAu cria minh
cho img ct vi6n md minh lga chgn thi chi cAn tl6nh d6u ch6o (x) vio cQt sii
(3) crfia Phi6u bflu t3i ddng tuo'ng rfrng vrf,,i t6n cfla rring cfr viOn aI6.

- C6 d6ng chi duo. c lpa chgn t5i ea 1 rfue vi6n trong s0 c6c img cft vi6n HEQT.

- Ni5u kh6ng lya chgn img ctr vi6n ndo, c6 d6ng gpch l€n ci h9 vd t6n cria img crl
vi6n d6 hoflc ghi s6 "0" hoflc bo triSng cQt "56 phiiSu bdu" cria img vi6n d6.

- Ntiu c6 d6ng khdng U,* * cho img cri vi€n ndo thi e6 triing cQt sd phitiu b6u, [f t6n
vdo phi0u b6u vi phi€u b6u ndy v6n ducv. c xem ld hqp l€.

- Trong mQt phiiSu bAu, c6 d6ng chi dugc ghi phiiSu bflu crl theo c6ch t ho{c cilchz.
Ni5u c6 ddng vila dirng c5c[r 1 AC bAu cho mQt img vi6n vd dirng c6ch2 tl6 bAu cho
mQt img vi6n kh6c thi phiiSu bAu d6 dugc xem li k*rdng hqp 10.

- Trong mei trucrng hqp t6n fmg vi6n bi gach b6 nhrmg c6 thdng tin d5u ch6o (x) vdo
cQt sd (3) hofic cO sO ptriiSu rl6ng y biu vdo cQt s6 (+) thi dAu xem ld cO d6ng kh6ng
b6u cho img cfr vi6n ndy.

- Trudrng hap cO d6ng mu6n chinh sria l4i s6 phi6u b6u do ghi nhAm, c6 d6ng g4ch

ch6o sti phi6u bi* d? ghi nhAm vn ghi lai sii phitiu bAu mdi ngay b6n c4nh vd ky t€n
b€n c4nh sd phi6u bdu mdi ghi lai.
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Trucmg hqrp c6 rl6ng c6 sg nhAm l6n khi ghi PhiiSu bAu HEQT vi chua bd phiiiu bAu
vdo thtng phitiu, cO d6ng c6 th6 li6n h-6 vdi Ban ki6m phitiu dC dugc AOi tpi Phitiu
bAu.

PhiSu b6u hqp I$:

Lir citcphiiSu bAu theo m6u in s8n do Cdng ty CO phAn DAu tu Xdy dgng Lucrng Tii
ph6t hdnh, c6 d6ng ddu treo cria Cdng ty, kh6ng dugc thy x6a, c4o sria vd c6 chtr ky
cria c0 d6ng ho{c ngu}i tlai diQn riy quy6n.

Cic tiuinrg hqp phiSu bffu kh6ng hqp IQ (khdng dugc tinh vio kt6t quf, bffu
cti):

Phitiu kh6ng theo m6u quy dinh, kh6ng do LUT ph6t hanh hoflc khdng c6 dfu treo
cta LUT;

Phii5u c6 t6ng sO ptritiu bAu cho c6c img crl vi6n lcm hon tdng st5 phiiSu bAu cria cO

ddng d6;

Phi6u biu cri vugt qu6 st5 luqng thenh vi6n HEQT cdn bAu theo quy dinh;

Phii5u vtra sri dung c6ch ghi phitiu thf I cho mQt img vi6n vd c6ch ghi
cho mQt ring vi€n kh6c tr€n ctng mQt phiiSu bdu;

Phi6u bi r6ch, gach xo6, sfta chta, ghi th6m t6n nguli khiic vdo danh s6bEY

vi6n ho{c ghi th0m nhfrng th6ng tin, lc-i hiQu kh6c;

Phii5u khdng c6 cht ky cfla cO d6ng ho{c ngudi tlai diQn dugc riy quyAn; I tAl7$
- 56 lugmg phitiu bAu cho fmg cri vi0n ghi bing Yohoic t'j lQ hoflc hQ s6,

bAu ln sO em ho{c khdng phni sd nguy6n

- Phi6u bAu nQp cho Ban ki6m, phitiu sau khi viQc b6 phi6u ila kiit thric.

5.5 Trulng hqp xem li kh6ng tham gia bAu cri:

C6c cO dOng c6 tham dU dai hQi md khOng b6 phiiSu bdu crl thi siS phitiu bdu cria c6
dOng ct6 dugc xem ld khdng tham gia bAu cr}.

5.6 Ban Ki6m phi6u, nguyGn tic bd phiSu vir ki6m phi6u

^. Ban Ki6m phi5u: do Chri tga doin <Id crl vd dugc Oai 1i0i tl6ng c6 d6ng thdng qua,
c6 tr6ch nhiQm:

- Trinh Dai hQi il6ng c6 d6ng thdng qua ThO IQ blu cri;

- Huong d6n c6ch thirc b6 phiiSu vd t0 chrlc bdu crl;

- Titin hanh kitim phiiSu;

- Cdng UO tci5t qui biu cri trudc Dai hQi.

Lmt !,: Thdnh viAn Ban Kidm phi6u kh6ng iluqc cd tAn ffong danh sdch di cth vd
*ng cft vdo HEQT.

b. NguyGn tic bd phi6u vh ki6m phi6u:

- Ban Ki6m phiiiu fi6n hanh ki6m tra thr)ng phiiSu tru6c khi b6 phiiSu vdi sg chimg
. .t t -^Klen cua cac co oong;

- C6ccO d6ng cdng khai b6 phitiu bAu vio thung bi6u;

ViQc b6 phiiSu Uat eau fi khi c6 thdng.brlo cria Truong.Ban ki6m phitiu va ktit thric
khi khdng cdn cO d6ng ndo b6 phii5u bdu vdo thung phiiSu;

a
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Vi€c ki6m phiiSu ph6i dugc ti6n hnnh ngay sau khi viQc b6 phiiiu ktit thric;

Sau khi ki6m phitiu xong, Ban kiiSm phiiSu phAi Qp bi6n b6n ktSt qui ki6m phitiu vd
dugc Trucmg Ban ki6m phitiu c6ng bl5 tru6c Dai hQi.

Nguy6n tic trrf,ng cfr HDQT:

- Ngudi trung cri vdo HQi ddng quin tri ld img crl vi€n c6 sii phi€u b6u cao nfr6t.

- Trucmglne. t6 tu hai img cri vi6n tr& l6n et4t cJng sii phi6u.bau nhu nhau cho thanh
vi6n cudi cirng cria HDQT thi sC ti6n hnnh biu lai trong sti c6c fmg crl vi6n c6 s6
phi6u b6u ngang nhau dC chgn.

Nhilng khi5u n4i v6 viQc bflu vh ki6m phiiiu

Nht^ng khitSu n4i vA viQc b6u crl vd ki6m phiiSu sE do Cht tga cuQc hgp gi6i quy6t vd
duo. c ghi vdo bi€n b{n cuQc ho.p Eai hQi tt6ng cO d6ng thudrng ni6n2020.

HiQu lgc thi hinh
The le bAu crl ndy duo. c dgc cdng klrai trudc Dai hQi tl6ng cO d6ng vd 15y y ki6n
bi6u quyi5t crtac6c cO d6ng tru6c khi tiiSn hanh biu cri.

Ni5u du-ry. c Eai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua voi ry le ft 5l% tdng si5 cO phAn bi6u
quy6t ctntdt ci c6 d6ng dg ho.p trd l6n sE c6 hiQu luc thi hinh bit buQc AOi vOi t5t

, i-^
ca co oong.

7.

8.

TM.HQI EONG QUAN
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

 

PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2019 – 2024 

Tên cổ đông: 
Mã số tham dự: 
Tổng số cổ phần biểu quyết: … cổ phần 
Tổng số phiếu bầu: … x 01 = … phiếu 
Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên 

STT Họ và tên ứng viên 

Số phiếu bầu 
(Chọn 1 trong 2 cách dưới đây) 

Chia đều tổng số phiếu 
cho các ứng viên được 
chọn (đánh dấu “x” vào 

ứng viên được chọn) 

Bầu số lượng cụ thể cho 
từng ứng viên (viết số 
lượng cụ thể phiếu bầu 

cho từng ứng viên) 

(1) (2) (3) (4) 
    

Lưu ý: 

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng <= … số phiếu bầu 
- Chỉ được lựa chọn tối đa 01 trong số các ứng viên HĐQT 
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được 
chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó. 
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thể lệ bầu 
cử. 
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu 
để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu. 

 Ngày 30 tháng 06 năm 2020 
 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
 (Ký/ghi rõ họ tên) 

  

MẪU 



 

Mã số tham dự 
Tên cổ đông 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Số cổ phần biểu quyết: 

… CỔ PHẦN 

:  
:  

Sở hữu: … Cổ phần Ủy quyền: … Cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội 

MẪU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

............., ngày … tháng ... năm 2020 

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
LƯƠNG TÀI 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài sở hữu 
............................ cổ phần tương ứng với ..................%1 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ 
đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 11/06/2020). 

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 
Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 
2019 – 2024) như sau: 

Người ứng cử/ Người được đề cử: 

Họ và tên:  ................................................................................................................................  

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:  ..................................................................................................   

Ngày cấp:  ................................................................  Nơi cấp:................................................  
 .................................................................................   .............................................................  

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới) 

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Hội đồng quản trị của 
Công ty theo quy định. 

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này. 

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 

Ông/ bà: ...................................................................................................................................  

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có): ……………………………………………………….. 

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ...…………….ngày cấp: ..................... nơi cấp: ...........................  
                                                
1 Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng 
cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.  
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Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề 
cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản 
trị của Công ty. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: 

- Như trên 

Đính kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 

tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự 
họp ĐHĐCĐ; 

- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của 
ứng cử viên; 

- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ 
liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của 
ứng viên. 

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN 

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN 
NAM (NHIỆM KỲ 2019 – 2024) 

(Đối với ứng cử viên:  ...............................................................................................................  

và cử ông ………………………………………………………………………… làm đại diện nhóm) 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
tham dự  

(*)  

Số lượng cổ 
phần LUT 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

01  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

02  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

03  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

04  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

05  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

06  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

07  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

08  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 
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STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
tham dự  

(*)  

Số lượng cổ 
phần LUT 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

09  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

10  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

11  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

12  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

Tổng   

Ghi chú:  

(*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cấp cho cổ đông trên 
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài mà cổ đông nắm giữ trong 
thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2020 (ngày 11/06/20202). 

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài) 
 

1. Họ tên:  

2. Giới tính:  
3. Ngày tháng năm sinh:  

4. Nơi sinh:  
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:    Ngày cấp:   Nơi cấp:  

6. Quốc tịch:  
7. Dân tộc: 

8. Địa chỉ thường trú:  

9. Địa chỉ liên lạc:  

10. Điện thoại liên hệ:  
11. Trình độ học vấn: 

12. Trình độ chuyên môn:  

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Cơ sở đào tạo 

    

    

    
    

    

13. Quá trình công tác: 
 

Thời gian 
(Từ tháng… năm … đến 

tháng … năm…) 
Đơn vị công tác Chức vụ 
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14. Số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài đang nắm giữ: 

- Cá nhân sở hữu: ……………………. cổ phiếu, tương đương ...........% vốn điều lệ; 

- Đại diện (tên tổ chức:…………………….) sở hữu: ……………………. cổ phiếu, tương 
đương ...........% vốn điều lệ; 

15. Danh sách người có liên quan1 của ứng cử viên: 

TT Tên cá nhân/tổ chức 

Số CMND/CCCD/Hộ 
chiếu/Giấy ĐKDN hoặc 
giấy tờ pháp lý tương 
đương đối với tổ chức, 

Ngày cấp, Nơi cấp 

Số lượng cổ 
phiếu LUT nắm 

giữ 
Mối quan hệ 

     

     

     

  

16. Lợi ích có liên quan đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (nếu có): ..................... 
17. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (nếu có):………………… 

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định (nếu có):……………  
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và 
tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực 
hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem 
hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

 
 …………………, ngày …….. tháng …....  năm ……… 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 
……………………. 

 

                                                
1 Định nghĩa “Người có liên quan”:  theo quy định tại khoản 17, điều 4 của Luật doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật 
chứng khoán. 
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NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

Căn cứ: 
 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 
 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài; 
 Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 30/06/2020. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch 
phát triển năm 2020 (Báo cáo đính kèm). 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 %TH2019
/KH2019 Thực hiện 2018 %TH2019

/TH2018 

1 Doanh thu 
thuần 400.000.000.000 247.907.997.774 62,0% 

   
405.077.642.17

0 
61,2% 

2 Lợi nhuận 
sau thuế 1.800.000.000 45.242.948 2,5% 762.813.279 5,9% 

3 
Thu nhập 
trên cổ 
phần 

121 3 2,5% 51 5,9% 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: 

Chỉ tiêu Năm 2020 

Doanh thu thuần 200 tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng 

EPS - Lợi nhuận trên 1 cổ phần 34 đồng/cổ phần 

 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo đính kèm). 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo đính kèm). 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LƯƠNG TÀI  

Số: .../2020/ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020 

DỰ THẢO 
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Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình 
đính kèm). 

Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Công ty (Tờ trình đính kèm). 

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài 
liệu đính kèm) 

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính đính kèm). 

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (Tờ trình đính 
kèm) như sau: 

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 45.242.498 đồng, năm 2019 lợi nhuận thấp nên HĐQT 
không phân phối lợi nhuận. 

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (100%) : 45.242.498 đồng 

Điều 9. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau: 

TT Chức danh Thù lao năm 2020 
(đồng/người/tháng) 

Số 
người 

Tổng thù lao năm 2020 
(đồng) 

1 Thành viên HĐQT 4.000.000  4 192.000.000 

2 Trưởng ban kiểm soát 3.000.000  1 36.000.000 

3 Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000  2 48.000.000 

Tổng cộng 276.000.000  

Điều 10. Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm 
kỳ 2019 – 2024, như sau: 

 Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị: 

1. Ông/Bà ... 

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển 
khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ 
tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này. 

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2020 và có hiệu 
lực kể từ ngày ký. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
 
 
 
 

BÙI ĐÌNH HƯNG 
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